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DABILi HA B ERLER . 

Futbol Meydanın-

da DagakAtz!~a- Meşhur iskenderizü.ikarneyn 
sına Ne Dersınız? 

Kuultoprak, Fenerci sokalı 
No. 9 de futbolcu S.llheddln; 

- Ne yapalım azizim? Bir kari
kHtilriıtio dediti g ibi, misafir dedii"• 
umduğunu detil, bu1dutuaa yer. 
Onlar da gol umuyorlardı. dayak 
yediler. Baht, kader iti bu. 

* lstlklll ceddesl Plremehmet 
sokatı No. 14 S.y MUnlr; 

- Futboll tabii bulduktan aonra 
dayatı aykırı aaymak abeatir be•ee. 
Ötedenberf her atıada ı•nleaea bir 
ıöz nrdır : '' F utbolde •aye kaaaa
m ak detildir J 11 derler. Beace, ..-ıaaç 
IAftır bu. Soyunup, d3klnlp elilemia 
içine çıkan futbolcllerln ••yeleri; bol 
bol pi' yemek defildlr a? Elbette 
kaıanmıya, ka:ı.aaıaak için elleriadea 
• eleni arkaya bırakmamıya çalıp
caldardır. 

Dizim çocuklar da, kazanmak içia 
evvel& ayakJar.adaa a•leni, Ye nihayet 
ay· klarile bir İf baıaramayı•ca da 
ellerladeıa a-eleni yapmıılar •• ıol 
atamayınca, yumruk atm ılar. 

* Sporcu Saclt; 
- Azizim, ben ıaaa, bu dayatın 

atılmaıındaki sebepleri anlnhvereyim. 
Bizim memlekette, epey zamandır 
bokı faaliyeti dursrundur. Halbuki, o 
gitn aahaya çıkan futbolcftler içinde 
bokı meraklıları da vardır. Onların 
içleri, bir rinıe çıkıp ta dövftımek 
,rzuıi'e fıkırdamakt11dır. O a-fin bu arzu
ları pek ıırtmıf olacak ki, mağlübiyetl, 
hakemi, ıunu bunu bahaae ebnitler, 
n iti yumruta dökerek i•tedikleriai 
7erine getirmiı1er. 

* Fatih; Medrese çıkmazı No. 
9da bakkaliye majazası sahibi 
Bay Salih; 

- Bayım.. Benim futbo)e filAa 
kafam yatmaz. Bilmeditim, ıBrme
ditim t•Y zira. Fakat benim bilditim 
lnaan, baı •nda boza pİfİrea bir mi1a
fire bile el kald ırmaz. Biz Myle 
terbiye aldık. A1ri sporcu terbiyul 
bııka tlrlll IH diyeeefim yok! 

Dün Gece Bir 
Cinayet Oldu 

Bir Bakkal, Müıteriıinl 
Dört Yerinden . Bıçakladı 

Dün gece Betiktaıta bir cina• 
yet oldu, bir bakal, mDıterİIİIÜ 
6lllm halinde yaraladı. · 

Kılıçali mahallHinde bakkalhk 
eden Kadri ile mUıterilerinden 
Şükrft arasında bir alacak mea-
elesioden dolayı ihtillf •ar-
dır. Dtln alqam karplqaa 
bu iki laaaa•, tekrar ka•sa1a 
tutuımuılır, neticede bakkal 
Kadri, kama ile ŞDkrOyO boynun
dan, omuzundan, kalbi albndan 
ve •rbndan çok atar ıurette 
y aralamııtır. 

Polia, Kadriyi teYklf ebalf, 
ŞiiluByD de tedaYI edilmek bere 
haataneJe kaldınuftır. 

a 

Kasket Benim Diyen Adam 
Giydi 
Diye .. 

Hiç Mahkemeye 
Verilir Mi? 

Don Od jandarma mOddeia
mumllije çarpık bacaklı, getrU, 
matrah çantalı, kambur bir genç 
getirdi. MDdde:umuml bay Şefik 
onu aorpya çekti. 

- Ben diyordu, meıhur GO
mDıhaneli hkenderlzülkameynlm. 
O, ti gUneşin doğduğu yere 
kadar gitti. Hindi, Turam geçti. 
Ben de blıtlln Türkiyeyi gezdim. 
Tam Çine gidecej-im zamam 
zabit kaaketl giymiı diye beni 
yakaladılar. Büylik macerama 
mani oldular. Komiser benim 
ayağıma baktı da alay etti, bu 
ayakla mı dünyayı dolaıacakıın 
dedi. Rica ederim bay müddeiu
mumi beni daha akıllı bir koml
ıere gönder. O tarih bilmiyor. 
Timurlengi tanımıyor. O da topal· 
dı amma alimallah Osman oğul· 
)arma duman attırdı. Kepenek 
altında er yatır er.. Beni bırak.
verin de yolumdan kalmayayım. 

lskender Tıbbıadliden gell· 
yord•. Boynundaki küçUk çanta
sına tamam bet tane Nıısraddln 
Hoca kilidi Yurmuıtu. Tıbbıadll 
onun Yasayete muhtaç olduğunu 
a8ylUyordu. Müddeiumumilik onu 
altıncı mDstantikliğe gönderdi. 

Doğru Sö1 
iş Evi! 

Poliı Marifeti1e 
Kapatıld. 

Neı'et oilu Adil iıminde birisi 
Hocapaşada ruhsatsız bir iş idara 
eYi açmlf Ye admada ( Doğru 
ıöz it evi ) demiı. Poliı kanunsuz 
açıla11 bu idarehaneyi kapatmıt 
Ye kapılarını da mOhllrlemittir. 
Adil evnlıl gece polisin 
mühürlerini bozmuı Ye eşyalarını 
kaçırırken de cürmümeıhut halinde 
y:akalanmııtır. Mllddiumumilik 
Adili dun Birinci Mllatantiklii• 
Yermi9tlr. 

Mektepliler 
İdman Şenliği 
Lise ve ortamektep talebele

rinin aenelik idman bayramı bu-
,, giln on buçuktan itibaren Kadı

köy ıtadında yapılmııtır. Btn:erce 
talebe bir tek kumanda ile muh
telif beden hareketleri yapmıılar, 
çok muvaffak olmuılardır. 

Mecidiye Köyünde, Bir 
Nevi MaskeA /tında izin
siz Binalar Yapılıyormuş 

Mmı emlAk mlidUrlOğüniln 
yaptırdığı bir araştırmaya göre 
bu kıt Mecidiye köyll mıntaka· 
81nda yeniden (50) kadar bina 
kurulmuıtur. Emlak mlidUrlüğll 
Ye Polis hazineye ait olan bu 
topraklarda ev yapılmasını me11 
ettiği için baıka yerde hazırlanan 
tahta binalar da geceleri otomo-

billerle getirilerek buralarda ku
rulmakta ve içinde giz:i gizli ça-
hıarak bunu kAgir hale a-etirdik
ten sonra listilndeki kabuk abJı
verilmektedir. 

Bu vaziyet, her ıeyl alt Uıt 
ettiğinden t imdi buralarda yol 
haritası belediyeden istenmiştir. 
Bu harita alınır alınmez munta· 
zam bir istimlak işi bathyacaktır. 

=-======·-~= 

Bir Garip 
Haldir Bu! 

Bir Adam, Hem 
Yok, Hem De Var 

Olur Mu? 
Don Asliye ÜçUncO Ceza 

Mehkemea.ndtt bir ıuçlunun muha
kemesint bakılırken polise gön
derilen ihzar müzekkereı:ne l'e1en 
cevap okundu. Bu kenar yazıaın
da ıuçlunun Uç sene evveı bura• 
Aan meçhul bir yere ıittiii .>ildi· 
riJiyordu. Hnlbuki aynı dosya 
içindeki başka bir müzekkerede 
ıuçlunun ( 15) glln evvel eski 
adreste bulunduğu ve kağıda 
parmak izini baıtaiı anla-
11ld.ı. Müddeiumumi bundan 
ıonra bu işin meı'ullerlni tesbit 
etmek için dosyayı iıtedi. Mah
keme de bu talebi kabuS etti. 

imha Edilen istikrazı OahilHer 
Maliye Bakanlığı her yıl dahili 

latikraz tahv.ller:nden bir mikta
rlDı imha etmektedir. Dün de 
Borsada beheri 99 liradan yllzbin 
liralık istikrazı Dahili tahvili imha 
edilmiftir. 99 liraya devlet tara• 
fmdao .atın alman beher tahwll 
lç;n 2,5 lira da kupon para• 
verilmektedir. 

Buz Satıtl•r1 Batladı 
Havtı lar 111ı.dığı için buz ıatı• 

ıı çoğalmıştır. Belediye bu yıl 
geçen seneki gibi halka buz 
aıkıntııı çektirmemek için ı:mdi
den tedbirler almaya baılamııtır. 
lstanbu}un en tenha semtinde 
bile bu yıl buz bulunabilecektir. 

Azgın Köpekler 
Son Zamanda Saldırma 

Vak' al arı Arth 
Son günlerde kuduz olaun ol

maı.n köpek ıaırma Yak'aJan 
artmışhr. Şehreminindeki kııduz 

hastanesine hemen hemen günde 
bir iki kişi mllracaat etmekte Ye 
muayene olmaktadır. 

Dün de Pendikte bir kuduz 
vak'ası olmuttur. 

15 yaılarmda Nahide lamln
deki bir kkz, akıam tlıtO mektep
ten çıkıp . evine gelmekte fkea 
büyük bir köpek hücumuna uira· 
mıı ve köpek kızcağızı mlteaddit 
yerlerinden ısırmıştır. 

Vak' ayı görenler, k6peği takip 
ederek, ııkııbrıp öldllrmilfler, 
Nahideyi de ıehrimizdeki kuduz 
baatahane1lne mftıahede altma 
aldırmıılardır. 

K6pek de haatahaaeye teslim 
edilmlitİr. 

Ekmek Muarenelerl 
Ydbaşındanberi fırınlardan 

2575 ekmek nUmuneai almmıt. 
yapılan spuayenede bunlardan 73 
numune fena çıkmııtır. 115 paata 
nUmunellnden de 18 tane çık
mııhr. Belediye yiyecek madde
lerinin daha ııkı kontrol ·edilmeli 
için alAkadarlara emir Terllmittlr. 

Sebze Hall 15 Marı•t• 
Açalııor 

Sebze Halini• inpab ikmal 
edllmlıtlr. Hal 15 mayıata açıla
cakbr. Ancak mukaYele muci
bince mtltabit parayı Hılin te.U
m inden eYYel istemektedir. Eğer 
Belediye parayı vermeza mlltabit 
15 mayııta Hail tea!im etmiye
ceğini bildlrmiftir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

26 Nisan 

[ Gliniin Tarihi J 
Bir İki 
Satırla 

Tevfik RUttU Aras 
Cenevreden gelen Hariciye Bak• 

Tnffk ROttl ArH Bu akıam Ankr 
raya gidecektir, 

... * Heybell Faclaaının Davası 
Dün •in' ceza mahkemesinde 

33 kİflnia ölOmlle neticelenea 
Heybeliada faciasının muhakemee 
aine devam edildi. Bazı ıabltlar 
dlnlendJ. Gelmlyea phitlerla 
çağrılm.. lein muhakeme til• 
çdildi. 

... lf- .. 
Romar.yar• Serbe•t Döwlll 

Romanyanın memleketlmiacle 
bloka kalmıı paralarına kullanm' 
imklm vermit olmak üzere Roe 
manyaya aerbeat döviz Yerllmesloı 
mUsaade edilmiştir. .. ... .. 
Yekalenen Keçakf;ll•r Ve E979 

Son yedi f&n içinde muhafaza 
teıkillb tarafıadan 43 kaç.akçı U, 
1203 kilo Kftmr8k kaçağı 372 kip 
lnhiaar kaçaj-a, 1 ttlfek. 10 mer .... 
28 kaçakçı laayYam Ue 208 kajat 
lira, 30 mecidiye, 2 bqlbirlik alııı 
bn, 4 bia Franmz &anğı ela 
geçmiıtir. 

... lf- ... 
Gaz Maakelerl 

Hariçten ıelen gaz maakel .. 
riaden gümrük :a·esmi ah11mıyacala 
bllcliri.iyor. .. .. .. 

Terko• Kayboluyor! 
Belediyenin tetklkatma gke 

ıehre Yerilea terkos RJU yollarda 
yan yanya kaybolmaktadır. Kar 
bolan au mlktan senede 6 milyOll 
metre mik'abıdar. 

.. ir • 
Altan Ara9t1rmalar 

Aıakaradau yazılayor: Keball 
madeni civannda 1apılan aft# 
araştırmaları llmlt Yerici bir ıaf.. 
haya girmiftir. Aratbrmalara de
Yam edilecektir. 

.. .. * 
Bir Tarr•r• Kazası 

Kahlreden Blkrete giden bir 
Romen tayyare Koaya Gzerindea 
•çuk•a kua aeticui dlfmilf, fakat 
lçladekileri, ıayanıhayrot bir ılıel 
tHadlf neticHinde blçbl ıey ol••• 
mıtbr. 

Jf- * • 
iki idam 

Urfah Salih ve Edirne k6ylerla• 
den bY.ialn korueaıu Aziz hakkındaki 
idam kararı Kamuta1 tarafın ... 
taıdlk • edilmittir. .. . .. 

150 Bin Lir• 
Çimento fiabnm ucuzlamMI 

lzerine hllk6met lnıaat maaraW 
daa 150 bia lira taaarruf edilmlıtlr• .. .. .. 

Şeker Fabrlkalar1 
Kamutay dllnkQ milzakerel .. 

rinde, .. ker fabrikalarına verilell 
muafiyetler hakkmdald kanunUll 
8 lnci maddesini ilp etmiıtir. 

ez::.·-~-

Has<> n B. - Oğlum, haylazlığı bırak ta 
mekteb ni bitirmoie bak, eline bir ıaha· 
detnnme al .• 

... Be 'ediı e iarson mektebi açıyor, 
ıahadetnameaizler ıaraonluk bile yapa• 
mayacakJar ••• 

Eğer sen de bir fa ha de .name alamaz· 
1an ıarıon bile olamazsın, oğlum. 

Çocuk - Adam &en de, ganon o aındl 
amma liniYeraitode taJıadetnamu.z prof• 
aör oluum yal 





4 ~a: fa 

1900 Metre 
lrlif ada Bingöl 
Kazası 

B.ngöl ( Huıuai ) - Nisanın f 
ikinci hafta&ı bittiği, baharın 
yarııı geldiği halde Bingöl kazas1 
henüz karlarla örtUlDdUr. Deniz 
yllzUnden 1900 metre yllkaeklikte 
T~urulmuf olan Bingöl yüksek 
llağlarla çenelenmlıtir. Kaza 
köyleri bembeyaz dağlar araıında 
siyah lekeler gibi görülmektedir. 
Bu köylerin evleri damlarındadır. 
Damları da topraktan yapılmııtır 
~e ıivridir. 

Kazaoın yeni Kaymakamı B. 
Kt>mal karlara rağmen dağdan 
dağa yaya yllrüyerek bu köyleri 

[ dolawmakta ve nllmune olacak 
url köy evleri yaptırmakta, bu 
evlerin inıasına nezartt etmek· 
tedir. 

Kaymakam kan merkezinin 
imarını da düşünmllf, huaust mu· 
hasebe idaresinde bu it 
için iki bin lira tahıisat almııtır. 

Bu para ile kaza merkezlade 
reıımi daireler için bir bina ile 
belediyeye ait eYler ve dükkanlar 
yaptıralacakbr. 

Burada bir de postane yapı· 

lacak, varto vaaitaaile yapılan poıta 
muhaberat ve muamolitının doğ
rudan doğruya ynpılmaaı temin 
olunacaktır. 

Kazada idaroi hususiye teıki· 
latı da yapılmamıı bulunmaktadır. 
Cümhuriyet devrine kadar ihmal 
edi ımiı olan bu kaıada timdi 
canlı bir imar faaliyeti başlamııtır. 
Kaza nl\fuııunun da muhacir lakla 
ıuretile artırılması dtııtıoOlmek• 

tedir. 

Kon yada Temizlik 
Meselesi 

Hamamlar Pahah idi, Şim
di Ucuzlıyorlar 

Konya ( Huıust ) - Şehrimiz 
hamamcıları aralarında bir anlat· 
ma yaparak, daha ucuz bir yıkan• 
ma tarifesi teıblt etmişlerdir. Bu 
tarifeye göre kadınlar kıımında 
yalmz yıkanma 5, kurna tutmak 
20 kuruştur. Beş yaımdan yukarı 
çocı..ıklardan 100 para alınacaktır. 
Memleket bu suretle nlıbeten 

ucuz temizlenme imkinlarma malik 
olacağa benzi;- or. 

Karaıiıanda Kongreler 
Karaman (Hmıuıi) - 28 mart

ta yazdığımız çocuk u :rgeme 
kurumu kongreıi bazı &ebeplerl• 
tehir edilmiştir. İdmauyurdu kon
gresi do 24 temmuzda yapılacaktır. 

•............................................................. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

SUN POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Üz·· mlerimiz için Hazırlanan Bir 
Rapor lzmirde Asabi- 1 

yet Uyandırdı 
Izmfr, ( Hususi ) - Üzüm Ye 

incir mahsullerimiz lstandardizas· 
yon Ye teşkillt itlerini araştırmıya 
memur edilen mütehassıs heyet 
lıe baılamııtır. Heyet arasJDda 
iki Alman mntehassıı da vardır. 

Satııa çıkarılan nilmunelik 
llıiimler tetkik edilmit ve &atıf 
itleri ıözden geçirilmiıtir. 

T eıkiJAt heyeti tetkikat neti· 
eeıf oi bir raporla Ökonomi Ba
ke nlığrna bildirecek, ondan sonra 
mahıul iatandardizuyon itleri 
etrafında bir kaunıa liyih111 haıı ... 
lanarak derhal müzakere edilmek 
Uzere kamutaya verilecektir. 

Bornovadaki ziraat mücadele 
istasyonu direktörlUA"tı de yaı 
Uzllm ıhracatımız hakkında fenni 
bir rapor harırlamıtbr. 

Bu rapora ıöre yaı Uzlim lh· 

racatına yarayacak mahsulü ye· 
tiştirmeğe kafi gelecek bir kııım 

bağları hudutlandırarak hazırla· 

mak lazımdır. 

"Bu rapor, UzUm mahsulümllzUn 
istandardize edileceği bugünlerde 
lzmirin llzlimctilUk aleminde bir 
fırtına teairl yapmıştır. 

Almanların ve Amerikalılann 
Uzlimlerimiz hakkında hazırladık· 

)arı mUsbot raporlar önünde bu 

rapor tamamen akıini iddia ede· 
eek bir mahiyet taııdığından bir 

çok kimaeleri asabiyete aeYket• 
mittir. 

Bağcılak enıtitüıtı de keyfiyeti 
ılraat bakanlığına yazarak naza• 
rıdlkkatl celbetmiştir. 

Söylendiğine ıöre bu rapor 
rakip UzlimcU memleketlerin 

Raporu newreden Bay Ni1lat ağaçlaAdA 
tetkikat yapıyor 

aleyhimizde propa1ıanda yapma· 
larına aebep letkil edecektir. 

Ad. Bil. 

Kızılcahamamda Koyunlara Görülme

Burdur GüzeJleşiyor lm~ş Bir 
Duşman Cümhuriyet Alanına Çok Şık Bir 

Havuz Yaptırılacak 

. " 

Burdurda yaptırılacak havuıun reaml 

·ı 

Burdur (Huıuıi) - Komşu ıe· maktadır. Havuz zeminden bir 
bir ve kaaabalara örnek olacak metre yllkHkllkte olacak, f.ııkıye-
derecede bir imar faaliyeti vardır. ılnin ytıkıekliğl 3 metreyi bulacak 
Cllmhuriyet alanının projeleri dört beı metreye ıu fıtkıracaktır 
Mimar Bay Şahine yapbrılmıt ve • 
çok beğenllmlıtlr. Meydanın tam Alanın aafalt veya mozayik d&-
ortahk yerine bir haYuz yaptırıl· ıenmeai düşünülmektedir. 

Vanlılar Kurtuluş 
Günlerini 
Kutlu/adılar 

Van, ( Huauıi ) - Vanın kur· 
tuluı gUnU büyUk tezahüratla kut· 
lulanmıthr. Bu mllnaaebetle ıehrin 
her tarafı ıüılenmiı, merasime 
saat 10 da Cütnburlyet mesydanın· 
da Belediye baıkanının bir nutku 
ile baılanmıf, ihtisas Mllddeiumu· 
misi Bay Muzaffer tarafından da 

Zonguldakta 
Sekiz Kiıi On Talebeye 
• Tecavüz Ettiler 

Çıktı 
Kızı!cahamam ( Huıuıi ) -

Gövem nahiyesinin Hızırlar köyU 
meraaında yayılmakta olan ko· 
yuolara timdiye kadar. emsaline 
hiçbir yerde tesadüf tilmeyen 
garip ve çok zararlı bir nevi 
hayvan musallat olmuştur. Bu 
hayvan tekil itibarile iri bir dağ 

faresine mUıabih olup davarların 

uykuda oldukiarı bir sırada or· 
taya çıkmakta ve rasgeldiği hay· 
vanm kılları arasında ditleri ile 
bir delik açarak; oradan c iğerini 
yemektedir. Kurnaz mah!iik bu 
lıi okadar alir'atle yapmaktadır 

ki diılenen koyun bir iki çırpı· 
nıştan ıonra derhal ölmektedir. 
Bu hal davar &ahipleriai endiıeye 
düşürmüştür. Şimdilik bu çiğ et 
yiyen bayyanların itlaf.na bir ça
re bulunamamıthr. - lf. 

Antalgada At 
K'oşuları 
Mükemmel Oldu 

Antal, a, (Hususi) - ilkbahar 
at koşuları yapılmıştır. Birinci 
hafta biuici ik kulübü tarafından 
ikinci hafta da ıslahı hayvanat ko· 
misyonu tarafından yapılan bu 
koşulardan birinci haftada birin· 

· bir söylev ıöylendikten ıonra 
mektepJiler tarafından ıöylevler ve 
şiirler ıöylenmİf, ıreçit rumi ya· 
pılmııtır. 

Zonguldak (Hususi) - Zon· 
guldak orta mektep talebelerin· 
den on kiti cuma tatilinden 
lıtifade etmek üzere Kozluya git· 
mişler, fakat otobüıten iner inmez 
Ali adında bir adamın başma 

topladığı sekiz kişinin tecavüzüne 
uğramıılardır. Ali bu talebeler 
araaında Yavuz adlı çocukla bir 
hafta evvel yaptığı kavganın 
intikamını almak için bu lecavll· 
ıU tertip etmiştir. Ya,·uz fena 
halde dövülmti~tür. Zabıta hAdiae 
ve mliteca"fizler hakkında tahki· 
kat yapmaktadır. 

ciliği gUmrük memuru Bay Nnzi· 
Hn tayı, ikinciliği Kandil oğlu 
Ekremin tayı, sür'at yarışında 

birinciliği Mehmet oğlu Ahmedin 
atı, ikinci :iği Haili Kandemirin atı, 
dayanma yarııında birinciliği Bay 
Muzafferin atı, ikinciliği Çakır 
Mehmedin atı kazanmışlardır. 

6J• 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK~TI 

~nDosıa 
DAKİ ~İR. TLAN 

6üTÜN ÜLKEYİ HER QJN DOLA$1R 

lzmir Maarif Bütçesi 
lzmir ( Husuıi ) - ViJAyet 

mecliıinin ıon toplanb11 biraz 
mUnakaıah olmuı, neticede yeni 
yılm Maarif bütçesi 836.608 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Merzifon Mekteplerinde Aşı 
Merzifon ( Hususi) - Sıhhiye 

memurları Bav H alil ve Mehmet 
bütün mektep' eri dolaşarak çc· 
çuklarn hepsine çiçek aı ıı tatbik 
etn.lŞ erdir. 

Nahi)e MU~UrU Beraat Etti 
Havza ( Hususi ) - Dayak 

atmak auç:le işten elçektirllerek 
mu ha keme altına alınan Kara 
Halil nahiyesi müdl:rli Bay Şevki 
Vezirköprü ağır ceza mahkeme• 
aincle beraet etmiftir. Yakında 

vazifesine iade edi:ecektir. 

ikinci haftada birinciliği yine 
Bay Nazifin ta}ı, ikinciliği Yeni· 
köylil Sal:hin tayı, saat koşuaunda 
birinciliği Ahmet oğlu HaJilin, 
ikinc;Hği Ali oğlu Ha:ilin atları, 
dayanma koşusunda birinciliği 

yine Bay Muwfruin atı , ikinr )iği 
jandarma Ahmedin atı kazanmış· 

lardır. 

Nisan '.l6 

1 1 

\ iskan işleri 1 -+ 
Yoksul Göçmen-
lere Sapan Ve 
Hayvan Verilecek 

Edirne, 25 (A.A.) - An!;:ara· 
dan dönen umumi mlifettış Tali 
6nııören Edirneye dönerken ev• 
velce gelip te Trakyanm muhtelif 
yerlerine yerleşmiş olan göçmen· 
leri görmek üzere Tekirdağına 
uğramış ve oradan da Biga, 
Karabiga, Çanakkale, Gc'. ibolu 
Evreıe ve Kofana giderek y pılan 
itleri bir kere daha gözden geçir· 
miıtir. Bu aeyahati esnasında ken
dilerlle temaı ettiği göçmenler U. 
MUfettiıe hllkumetin kendi:er;ne 
16sterdiğl yardımlarla ko ·ayca 
yerleştiklerini söylemif, vaz;yetle· 
rind•ı.ı çok memnun olduklarını 
da ilave eylemişlerclir. Umumt 
Müfettiş, ha· " an ve sabanı olmı· 
yanlara ha an ve ıaban verH· 
mesloi temin etmiş ve alakadar• 
lara talimat verdikten sonra 
Edirneye dönmüştür. Trakya 
Umumi MUfettiti ıimdi Bulgarlı· 
tan ve Romanyadan gelecek olan 
muhacirleri yerleştirmek için icap 
eden hazırlıklarla meşgtıl ~ ür. 

HUkiimet gelecek olaL1ları ba· 
rındırmak için evler yaptırmayı 

kararlaıtırmıt Ye bu uğurda aar• 
fedilecek olan tahsisat için Ka· 
mutaya iki kanun layihası vermit 
Ye Kamutay bu liyihaları onar 
lamııtır. Mtifet1iı!lk tahsisat ge
lir gellr ıelmez evleri inıa ettir-
meye baıhyacaktır. 1934 yılı 

içinde gelip iakAn edilmlt 
olan göçmenler henüz tam mana
ıile müıtahail bir vaıiyete geç· 
memit olmalarına rağmen yerleı· 
tikleri yerlerde büyük bir canhlık 
KÖJ.e çarpmaktadır. Bunların ba· 
ıında Tekirdağ, Çorlu ve Ltıle· 
burgaz gelmektedir. Bundan aonra 
gelecek olanlarla Trakyanın diğer 
yerlerinin de kalabalıklaşarak 
ıenieneceğinden Ye böylelikle 
birkaç yıldanberi Trakyamızda 
göze çarpmakta olan umumi dur· 
gunluğun da kendiliğinden zail 
olacağına fliphe edilmiyor. 

Fırat Taşıyor 
Birecik, ( Huıuıl) - Bu }' ıl 

yaimurların çok olması, dağlar· 

daki karların da geç Ye birden bire 
erimesi yüzünden Fırat azmıt ve 
h&şmışhr. Bu yüzden Birocifın 
ıark vilayetlerile mUnakalesi ke• 
silmif gibidir. .................................... 

Son Posta 
\'e·Hıl, .. , •• t, H11,,.dlı .. Halk r•ıet..S 

Beki Zabtiye, Çatalçeome eokıığa, 23 
ISTANBUL .. 
Gazetemizde çıkan fazı 
te resimlt=rin biitiın hakları 1 
mahluı ve gaıeter:Wıe aittir. 

• z:ı 

ABONE F1ATLARI 
8 

Sen Ay 
3 

Ay 
Kr. 1 Kt. ICr. 

• TORKIVE r-1-400-ı--,SO-ı-400-ı--. 

YUNANiSTAN 2340 ıno 
ECNEBi 2700 l 400 

Abone bedeli peşiodir. Ad reı 
deA'iotirmek 28 hr6etur. 

Gelen ewak gel'i CJerllmeL 
Hlnlarda11 111ea'ullreı ehnma .. 
Cevap için mektuplara 10 lrnruoluk 

pul ilnvesı lıiııı:odır. 

~ Posta kutusu ı 741 lstanbu! 
Telgraf ı Son po9ta 

,.. Telefon : 20203 ~ 



SON POSTA 

Siga•et Alemi 
> 

HARİCİ TELGRAFLAR Gönül 

iJufgaristandaki 
Gerginlik 
Artıyor 

Erkekleri 

İngiliz, Alman Donanmasının Yıuen 
d K k Kadınlar 

llrhyasın an r uş ulanıyor ylyl~l~ld::::.:~kler ırkeklerinl 
liugfinkQ Bu'garlataaın bergOn bir 

Parça daha artan iç zorluklar kartı· 
•uıda iıter istemez mOhim bazı h&di· 
•eterle karıılaıacatı r;aruretiai peıln•ıa 
k•bul etm•k llzımgeliyor. Fırkalar 
b•yatına nihayet yerme.in• ratm•n 
bu farkaların l:u emrivakii kabul 
•tınenıeleri, mevcut mlltkilAta bir kat 
daha fu)alaıtırmııtır. Şimdi, umumi 
•~ılyete göz ıezdirlldltl za•an 
IÖrülen Dlauzara ıudur: 

1 - Fırkaları• tahrik.ltı. 
2 - Eıkl harp akademiıl mtldürl 

Mir•lay Velçef'in etrafıaa toplanan 
kllçllk rGtbeli zabitan ırupu. 

3 - BUyUk rötbeli zabitanı yanına 
•l•n General Zlatef heyeti. 

4 - Miktarları az ıörGlemiyecek 
•len konıOaiıtJer. 

Aıkeri partinin latetl bir dikta• 
töryadır. Fakat Velçef ırupu, aynca 
tiiınhuriyet taraftarhtı yapmaktadır. 
8innenaleyh, bQtUn bu iruplaran 
lbtltekabil vadyetlerlnl ilJzden geçirir 
lıtlc, bunların, er geç zorlu b~r hare· 
lr•tı• vaziyeti ta1fiy• etmek 11tedlk· 
lerini •örilrOz. Diğer taraftaa bası 
lı:ornıteciJerin de yavııt, yavaı har•· 
lcet. sre çmek iste tini ,ouakl•rl 
Leıaba katılına, Bulgarista111n bugln 
ta1n bir çorba içinde oldutu meydana 
çıkar. Eski Mecelle : Bir it dayylk 
oldukta mOttesa' olur! derdi. Bulga• 
tlıtanda da yaziyet öyl•dir. . 

ip gerildi. Kopıaa&ı ibtinıalı çok 

ltı.ıvvetlidir. - Süreyya 

lngiltere Harp 
Ederse .•. 

Biz De Ederiz, Diyor, 
Yeni Zel&nda 

Başvekili 
Ottua i 5 _ loıill• Kıratının 

tahta çıkmuıaıD yirmi betinci aenHI 
tenliklerinde bulunmak üzer• Lon
draya ıitmek içia Kanada1a utrayan 
Yeni Zelinda BatHklll Forb .. 
mlhl• be1aaatta bulu•muıbar, 

diyorkl: bl d 
- lnıUter• harp edera• s • 

d rl fak at biz oaun ıulhHHr• 
• • z, b'l" · ki o mutlak litine eminis ye ı ırıs , . 

bi takım taahhQtlere 
surette ' 

~m~e~~=--------------------
Tuna 
Konferansı 

Açılıyor 
R 25 _ Tuna koferaDsı· 

mn d~:.:~atlk hazırlıkları faali· 
ti• devam ediyor. ltaJya toplan· 

~a tarihi olarak Haziran batını 
teklif etmiştir. Müştereken Fransa 
ve İtalya tarafından davet olu· 
nacak devletler : Avusturya, Al· 
manya, Yugoı1avya, Çekoslovak· 
ya Macaristan, Polonya ve R~ 

ı K k Jı Xrı m~nyadır. Bu devletleri hariciye 
hS80 8Ç3 ÇI ~ bakanları temıil edecektir. Kon· 
Lehistanda Dııarılara feranıın gayeıl, Avuaturyanın Is• 

tiklallni ve tamamile riayeti mllt· 
Adam Kaçırıyorlarmıı terek•n temindir. . 

Y 25 _ Bir takım Leh Bunun için iki ıekıl dütllnUlü· 
arıoYa 1 rak 

•atandaılarının nizamıız o a yor ı 
~uıyaya geçmelerin{ kolaylaşbran 1 _ Umumi bir ademlmUda· 
litli bir ıebeke meydana çıka· bale andlaımuı yapmak. 
"1\"'•t ve elll kiti ıorguya çekli· 2 _ Bunun hllAfına hareket 
llıiıt1r. Bu ıebeks, adam batın• d'lirae cezai tedbirler almak. 
80() den 600 xelotiye kadar para e ı Şimdiden bu hususta bir t11· 
•h"or ve bunları Soyyet. toprak· aıak d devlet 
l 1 d y lak yapılmış ve n a. a.r • 
•rında bulunan Biro-Blı on a· l tir Bu 
lıudı kolonisine yerleıtirlyor· lerlo tasvibine verı mış . 

d Macariıtan, Avusturya ve 
lırınıı. ara a d k 1 BulgarlıtanıD ıiliblanm~ları a ~ 
•Panyada Çekirge lstlll•• nuıulacakaa da bu bahıı res~en 

Badaı· oz, 25 (ispanya) -:- Bu konmaauıtır. Nf'tıce 
L 1 b ı re• ruınameye k 
tıavaliye, dUıen çekirge er ın e J 1 r kurumuna bağlı olaca tır. 

~Lel<tar araziyi kaplamıılardsr._ u uı a z=ÇZti=- wı:azı 1 

~ 4 

Edebi - r ~h,!'~;:..... :: 
Tefrikamız 

çam Tırtılları 
HattA, onun bu~linkll kılıksıı• 

~tını beğenc?lği, tatlı tatla gülerek 
Lakıılarından belJi idi. 

Hacer seviniyordu. 
' zaıa Yürüdüğü yol, ıaatlerce u ' 

fi• 1 k duyınıyacakh. 
ıç yorgunu 

v k kl rı zaıııan, Agaçbğa çı h 8 

ıenç mUJbim, adımlarıDI sıklaı· 
tırarak Hacere yakla1111ııtı: 1 

H r Hanım - Y oruldunı, acı 

Hacer, itllınüttU: d I 
H. rulma un ·· - Hayır... ıç yo 

Bilakis ha Ta aldım... h y n 
Fakat vardıkları ağaç ga 

t ' w Cevat enha olmaı.na ragnıen, 

Bey, sabırsızlanıyor gibidi: 
H H bura· 

- Maalesef, acer '' 
d d P konu· a da uzun nıüddet, uru 
taınayız. 

- Neden? b t olu· 
- Buraaı Çardakla ea Y 

d ' d wu bak· 
ur. Tenha görün Ug ne ekılk 

atayın. Yine gelen, geçen 
olmaz. 

Hacer, ıaıalamıştı: b 
- Peki, burada, iki kiti, aı; 

Laşa verip, rab?.t, konuşamaz mı 
- Hayır, Hacer Hanam .• 
- Peki ne yapacağız? 

' •f ·~ - Bilmiyorum •• Vazı em, 

memuriyetim icabı, beni her~es 
t Hatta ıivll K"itsem bıle .• 
anır .. 

Sizi buraya kadar yorduğuvıun 
seb~bl de bu .. Ka1abada hiç bir 
yerde oturup konuıamayız. Bir 
kftf görH kiff. • 

Hacer, hnkAn çareleri arıyordu: 
- Iıteneniz, ben, Gnalce 

otele ıldeyim.. Siı de, vulfe ile 
bir ıtın ıonra oraya gelmlt 

olursunuz .• 
Genç zabitin elini tutmuıtu ı 
_ Size, öyle çok ılSyliyecek• 

1 im yarkl, Cnat Bey... Siı, ba· 
er ettiniz lyi1lğl bllemezıiniz .•. 

na, h f 
Sizin ıayenizde blra1 ra at ne eı 
Jdı • dedikodudan kurtuldum. 

;izi:'ıayenlzde, sokaga çıkabili· 
m lnHn yUzll görebtllyorum •• 

yoru , d 
1 Olmasaydınız, ben, tim iye • ı, d 

kadar çıldırır ım. 
Genç kadının ateı gibi boğu-

lan nefesleri, CeYat Beyin ylld· 
ne dokunuyordu; gülmek lıtedl, 

gülemedi: 
- Ben, vazifemi yaptım, Ha· 

cer Hanım! 
- Hayır, Cevat Bey .. , Çok 

lçsk gönttUUıUnUzde, onun için 
:öyle ıöyllyorsunuz. Benimle 

Kudretil.- meıhur Alman cep mhl111 ıelamlanırken 
Londra, 25 (Huıuıt) - lngllb: denizaltı gemllerlne, tonillto ltl· 

donanma11nıo yüzde otuz beşi barile müsavi, fakat makine, 
dereceıinde bir deniz kuvvetine faaliyet sahası ve teslihat itibarile 
sahip olmak lstememlı olmak, kat kat faik denizaltı i•milerl 
Almanya safında lngUiıleri deh· bulunacaktır. 
ıetli kızdırmııtır. Morning Post, Daily Telegraf, makalealni bl· 
böyle bir talebin kudretli bir tlrirken, mütarekenin akdi sıra· 
taarruz va11t&11 eldı etmek lıte• ıında, denizaltı ııemilerinde tec• 
mek demek olduj'unu ileri sUrer· rübe gören 700 genç Alman 
ken onun bu Df'Şrlyatına diğer zabiti bu'.unduğunu v• ekserisi 
gazeteler de iştirak etmeye baş· busıUn kırk yaşlarında bile olma· 
lamıtlardır .. MeaelA Deyli Telgraf yan bu zabitlerin iyi birer ku· 
daha ,ımdıden Hamburg, Kil, mandan veya muallim olabilecek· 
Brem•n Hafme, Vllhelmshafen l · 1 h t 1 t 
liman1arıoda hazırlıklar yapıldığını erm a ır 8 ıyor. 
kaydediyor ve ihtimal diyor, 31 * 
mayısta, lngillz • Alman donan• Londra, 25 ( A. A. ) - Deyll 
maları arasıoda Yutland'da yapı• Meyi gazetesine göre, Alman 
lan deniz harbinin kutlulanma hUkümetinin mUmessiUerJ mUs· 
tarlhlode bu programın resmen takbel danlı kuvvetleri hakkmda 
Uanı, bir nUmayİf vesileıl ola· mUzakerede bulunmak Uzere 
caktlr. Yalnız Hamburıı tezaAhları mayıı ayının baılangıcında bura· 
bu yıl içinde 40 bin ton lntaat ya ~elecelderdir. 
yapmak kararmdadırlar. 5 deniı devletinin aktedeceği 

Ayni 1ıazeteye gör., Alman• konferanıtan ıonra Almanyama 
yanın deniz programında, Fran• da davet edileceği ienlt bir 
sanın OUnkerk kruvaıörllnden konferansın içtimaı mümkün ola· 
aşaj'ı kalmıyacak harp kruYazör- cağı ümit edildiğinden Alman 
lerl, Karl.,ube ve Laypıig gemi· bUkilmetl ıimdiden iptidai mftza• 
terinden daha geniı •• daha kerelerde bulunmak ttzere Lon• 
kuvvetle mUcehhez kruvazörler draya bir murahhaı heyeti gön• 
ve fazla olarak en ıon yabancı dermeye davet edilmiıtlr. 

m;';iX7Jmıyabllirdintz... Beni, Bir ayak Hıi duydular. Genç 
eskiden tanıyormlydlnlz? Hayır... mtUizım : 
Halbuki kark yılhk ahbabinaz imi· - Yürtlyelim, dedi. Galiba 
ılm ilbl hareket ettiniıl.. Bana, biri ı•liyor. 
bu iyiliği, ıimdiye kadar, en Ve ylirUdlller, ağaçlığın daha 
yakın doıtlarım bile yapmadılar... kuytu tarafına ıaptılar. Hacer, 
Sonra, Demir atayı da, sizin do· CaYad beyin elini tutmuıtu: 
laymn.la tanıdım. Demir ağa gibi - Peki, ılz, ı6yleyln timdi ••• 

Madam ki burada konuımamıı 
doıt bir müşteriyi ben, nerede kabil değil, ıehlrde buluıalnn. 
bulabilirdim? Cevap vererek ... 

Genç zabit, dayanamam, gU• Genç mülAzamın, yUMl hUzUnle 
ltımsedl : buruımuıtu: 

- Belki onda, benim de teai· - Beni, şehirde de tanarlar ..• 
rim oldu... Fakat Demir ağayı Güzelce otelin aahlbl Muharrem 
yumuıatau, aıal, ılı oldunuz 1 Bey, çok tltiı, aksi bir adamdır. 

Hacer, katlarını kaldırarak Hacer, llmitsiı llmitslz, Cevat 
kınk kınk gOldll ı Beyin gözlerinin içine bakıyor; 

- Ay, neden? ondan yardım bekliyordu: 

Jandarma mttllıımı, içini çek· Pekf l ö ı ı - , ı z, ı y ey n ..• 
mitdl : Jandarma zabiti, genç kadı· 

- Sizi, pijama ile görünce, nm kokuıu ve kınaklığı altında 
ıavalh Demir ağa, ~pusulayı ıaıı· temkinini kaybedeceğini anla· 
rıyordu. Eğer ılı:, lıteaeydinlı, yordu: 
yahut bizlerden utanmasa idi, o, - Ben, dDıUnUrUm, Hacer 
yazma mendilin içindekilerin hep· hanım ... 
ıinJ, ayaklarınızın altma dökerdi. - Peki, size inanıyorum. 

Hacerin bu, pek hoıuna git· Bu teslimiyet, genç zabitin 
mlıtl, kahkahalarla glllllyordu : damarlarına Urpertmlttl: 

_ Aman, ne tuhaf ıöylllyor- Duıunurum, merak etm .. 
ıuouz, Cevad bey... Demek; böy· yln ... 
l h r Fakat çok uzamasın, ne e a •• 

Gayet mefhum bir ta vur al· olur! 
mıf, gözlerini kapamıtdı : Hacer, seıl titreye titreye yal· 

- Vallahi, ben, mahıus yapma· varıyordu: 
dım •.• Farkında bile değilim... - Sizinle çok ıeyler konuıa· 

- Böyle olufu, Demir ağaya cağım ... Benim, Bekir Efe iımln· 
aıfm tDkettlrdl ya !.. de bir akrabam varmış; Mehmet 

Bazı kadınlar da, dişi örüm· 
ceklerln bu lnıiyakınıo esiridirler. 
Kocalarını öldüren Ye yiyen ka· 
dınlar vardır. Filvaki bunun için 
•ize bir vaka zikredemem, bir 
iıtatiatlk ~6ıteremem. ÇnnkU er
kek bazan yaıar ııörUnUrde, manen 
lSlmilı tUr. Kadın da kocaanı mad· 
deten değU, manen öldürllr. 

Kadını koca katilJ yapan mlif· 
rlt Hva-ldlr. Savgl, kadının bütün 
varlığuu aaran bir kuvvet olduğu 
zaman bir Afettir. 

Böyle bir sevgiye tutulan ka· 
dın, erkeğin berteyini, amma her 
ıeyini iıter, onu irade ve muhakeme
ılnden blle mahrum eder. Onun 
lıtirak edemiyeceğl hiçbir hare· 
keline, müsaade etmez. Kendi· 
sinden başka bir arkadaı edin· 
mesine tahammill edemez. Onu 
her vakit yanında görmek ister. 
Erkek lradcılı bir kukla haline 
gelir. His ve dlitUnceılodc istik· 
lalini, yaratıcı kabiliyetini kay• 
bedr. 

Bu erkek artık benJlğinl ve 
Tarlığını idare edemlyen bir ıa• 
vallıdır. Manen ölmUıtllr. Kadın 
onunla, kedinin fare ile oynam111 
g'ibi, oynar. 

Kadının bu f aı:la ali kası aı· 
kı da öldUrUr. Erkeği bizar eder. 

Sevmek ellzel ıeydlr, ifrata 
varıp aevaıillyl rahatsız etmemek 
ıartile l 

TEYZE 

Makedonya 
lKomitesi 

Bay T oşefe Göre İhya 
Edilmiyecek 

Sofya 25 - Baıvekil Toıef 
Makedonya lbtilll kurumunun 
ihya edilecej'inl ima eden yabRn• 
cı neırlyah kat'lyetle tekzip 
etmiıtir. 

Bey isminde birini vurmUf ... 
Bekir Efeyi, jandarmalar, ıiı, 

arayormuısını:d 
Jandarma mlillzimlnln birden 

kaşlarının açıldıimı görllnce, kısık 
kısık haykırdı: 

- Hayır... Hayır... Akhnıza 
birıey geJmeıln .•• Size, akrabamı, 
taklp etmeyin, iÖZ yumun, yahut, 
onu HrbHt bırakınl Demlyeceğlm. 
Ben, Bekir Efeyi, hiç görmedim 
tanımıyorum... Cezasıdır, çektin ... 
Hayır, böyle birıey ıöylemek ak· 
lımdao bile geçmiyor ..• 

Hacer, genç zabiti, kırmış, gU• 
cendirmlı de, onun göalUnti yap
mak lıtiyormuı gibi yalvaran bir 
ıesle ve acele acele söylllyordu: 

- Böyle birşeyl ılıe tekllf 
etmiye değil, kinaye ile ıöylemiye 
bile utamrım ••• Hayar .•. Ben, oka· 
dar yUzaüz deA"ilim... Fakat kor
kuyorum... Kim bu Mehmet Bey? 
Beni, nereden tanıyormuı? Niçin 
benimle uğraşıyormuş?.. Maksadı 
ne? Benden, ne isliyor?.. Zihni 
efendiden duyuyorum, sizden de 
duydum. Benimle uğraıan bir 
nalbant varmıı!.. O da kim oluyorl. 

Sesi, vücudu, tir tir titiriyordu: 
- Sonra, Demir ağayı da ta· 

mmak istiyorum ... Senetıl:ı, sepet· 
ıiz, çıkardı bana, } Ozlerce lira 
verdi ... GünOn birinde, o da, ba· 
ııma bir dert çıkarmasın... B•n, 
bu parayı aldığıma da pişman 

oJduml 
(Arkuı nr) 
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Umum Matbuat ltalgada 
Turizm 
lıleri I 1 

Bu Gidişle Su Meselesini De Ko11gresi 
25 Mayısta 

ltalyaya dlaya llahraaıaa rat
Ghden ıtı- •• selen Myyala 

mlld.ı 1934 ,.ı.n-
• fllıfı••r tla .-ı ••.ı.r. 

..,.... arbmfbr. ltalJ• .un 
t.ma birlil tanfmdu ,.,.ı.. 

lltatiatllden a&- •• iç 7d içlade 
lt.IJ•J& relen emebi •11alalana 
..,.. f61Jedlr: 

1932 • 1.904.570 
1933 • U28.308 
1934 • 3..142.372 
e. nk••lara sere .,,.ı. 

mktan maatazua bir .,.tt• 
artmakta&Lr. Her sepn yal ltalya• 
ya Wr milyea •JJÜ kazandın7or. .. 

1934 Jihada Yuunlataa 7.60 
., / bia ltalya da 248 
A••ıa •n· bin ton Tllrk kö-
.. ıH •atlı- mllrll aatıa almıt-
lllis • br. ltalyanın pçea 
lcömirl yıl yapbjl ithallt 

1933 de 91 bin ton olaa miktana 
hemen hemen iki buçuk mfılidlr. 
Ba artııa •beı> ltalyaya yapalaa 
k&mtir lhracatımmD taka• eauıaa 
dayalı olmaııdır. Ancak mütekabil 
Ye her it tçln yenilenen mftaaade
ye tabi olan hu taka• itinde aon 
zamanluda ltalyanlar çekiagea 
hareket etmekte ye bizden tiden 
mallan .bekletmektedirler. Bu 
vaziyetin etki kazana kaybetttr. 
mal ihtimali Yardır. 

* 
htokbolmden yazıyorlar - ltal· 

lneçlll•r ya tarafından bu 

R 
" 

yak1Dlarda tatbik 
oma a edllmlye bqlanan 

kontenjan aiatemi lıYeç ihracatım 
baltalamııbr. Ba iti flrtlfmek 
tbere r•ml bir ineç lkbsat her 
eti Romaya hareket etmiştir. 

Tnrkoftsten 

Çin ltlıal•· ,...1m 
lco•d• -----

• 
haber aldıpna 
,ere Çin h&ktmeti 
padlyekaclar .... 
.-da maafolan 
Tnrk lbracatma 

bımdaa 10nra resim koymaktadır. 

• 
Loadra, 24 - Fırça •e dp.._ 

·•' 11.,.ı. ae imalinde lmDa
/ırt;tılar .,. mlan Ye enelc:ıe 
_._._

1 
kı1111• lnrlacl.., 

..._...,,-__ .... _.,_ y9sde 10 ..... 

reamine taW Wa-. aebatl etraf, 
baadaa blyle IJlliltereye bili ,.. 
awn ithal edilecektir. 

---------···----
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlennden (*) 

Cuma 

Hazım Güçliğii 
Orta ya9b bir .dun bana J'ftlek· 
ten IOllr& dalma İztinp 09ktip 
den fİÜyet etti. Haum ~iğü / 
müzmin mide bkra ve gutri
aaden doğar. Çünkü bunlarda 
yemek midede uzwa müddet ka
hr n mide cidarları rahatsız olur 
ve hutalaıur. 
Bunun en büyük nbebi fena yı• 
mektir. Basan yemekten aonra 
alınan kubonat, yine yemekten 
ıonra duyulan bu acıyı keser. 
Midede fazla hamız teşekküll 
·nraa, o nkit yemekten iki ıaat 
ıoora binlut almak faydalıdır. 
Müzmin diapepai bazuı bolca 
maden •ya içmekle de tedni 
edilir. 

-------------------~ rJ Bu notları kulp aaklaynus, yahut 
lt.r alblmo yapıfhnp kollekılyon yı,.
'"s. Sduab pmanıaızda ltu notlar bir 
doktor rlbl imdadınıza yetlıebll\j'. 

"---------------------

M •• Ankara, 25. - Kendi t .. Jdl um- lat kanunu mucibine• matbuel 
kOlll'eleri toplamakla muYuuf 
olan matbuat U. Mıdnrlll' 
Dk koasıreyl 25 Mayı• 935 C.. 
martai glhall aaat 15 de Ank• 

Çünkü Nak-IHalletmemiz 
ligePalıalıg· kün Olmıyacak 
mış. Vergi 
Ağırmış 

l.taabm dlayama mya • 
bol ıehirl..mdea biridir. Baaa 
rapaea latubalcla aa ea paMb 
tablan maddelerclea biridir. Diba 
bir mahanirimlz ba pabahlap 
ıebepleriai binblrlacl defa ps
den geçirmiş, buton anların ••bı 
fiatlan llı•inde tetkikat Japmıf 
Ye fU aetlceJeri allDlfbr; lataabul
da menba auya albncla ublaa 
21 n •ardır. Banlarıa ba ... calan 
da ıunlardır. 

Tatdelen, Çene, Şeker, Kara
kulak, G6ztepe, Sarmakq, Koca
tq, Çırçır, HünkAr, Çubukla, 
Hami diye. 

T••delen &u,.a 

Bunlardan T qdelen ıuyu Cad
deboıtanında 60 kiloluk damacana• 
lar içinde 50 kuruta aatın alın
maktadır. Satanlar caddeboıtaaı 
ile Alem daj'I arumda ... aeferl 
yapan arabacalarchr. Bu arabaca
lar Alem dapda mya 115 kuru
t• almakta, rul beher damaca
na için bet kanat eYkafa, ya. 
para da lıtelediy•J• ftl'IDeldedlr· 
ler. Her araba 10 damacua al
makta, ba suretle anbaa bir 
araba ndaa 425 bruı kuu
maktadır. 

S.rm•k•t w• Karmkulek S.u 
Sarmak.. n Karah•ak mp 

Beykoada ilblede 60 ..... 
damacanaa !O lmı ı• ••hlaall
ta, lıtanbuldakl depoya kadar 
Ozerine IO kuruı aaldiye binmek· 
te, burada unafa toptan 50 • 80 
kurqa verilmektedir. 

Gllztepe ve Çubuklu ••n 
Göztepe ye Çubuklu anlan, 

Kanbcada iskelede 60 kiloluk 
damacanalar içinde 22 buçuk 
kuruf8 aablmakta, latanbuldald 
depoya kadar tlzerine 7,5 kunt 
nakliye biamekte, 4fO la.ata 
eanaflara toptan aablmaktatllr. 

Çen•S.a 

Çene suyu llmit Beledly ... 
tarafından Lt:anbuldald depoya 

Ucuzlatalmam mümkln olmı,acak del
Jea IU1ar tif8len doJdunlarkea 

Madalyonda Bay İham Şerif n 
. lalebNI liıOl'81eıec!e 
Haydarpaıal Uıai maalffm 

guntfa Terllmektedlr. Bu nı rea
ml talaHI raporlarına g6re ta,. 
del• •ranndadır. Depo 25 ku
rup aidatı bu auyu e111afa toptu 
40 kurup Yermekte, unaf ta 
60 kur11f8 aatmaktac:hr. 
Çırçır, Kocata" Hllnklr ••l•rı 

Çırçır, Kocatq Ye Hllnklr 
ıulan depolara kadar ıs kurup 
mal olmakta, bunlann 25 kiloluk 
d...caulan ...U. topta 30 b
ruıa aatılmaktadır. 

TAfdelea, Kocatat •• Hin
kir ..ı.r. iki bardaklık ldlçllk 
....... içlade ....ıa toptu 2 
kurup, 70 para,. ublmaktadır. 

la11111 tlılebm tarafından din u- ( 1Unda a.tat ba&a lla1U ş.,ıfta 68acl 
at 15 de Tepebap .. hfr tlptro- ,.ıcthl•lnll ft •ullimlik 48illd 

rada topbyacaktır. 
Bu koagre, aGndelik laUllll 

ıasetelerln aahiplerindea • .,a 
bualann ghdenceğl m8meull
lerden her Tlllyet m•kez •• 
mtllhakabnca haftada iç YeJI 
dalaa az çakan aiyul, luuaai p 
ıetelerln namlanna kendi araı.4 
nada seçecekleri bJr• mur~ 
haat•n, her villyette çakan gaJll 
817u1 sftnlDk gazetelerle mece 
muaların knltür, mizah, aan'at, m• 
tut Ye çocuk aibl loaımlara ayrl
laa her bet prubu içbı birer •• 
m...Wndea laer Yillyette tlrkçe 
olm1u gtndelik gazetelerin cfflı. 
lulne 11Sre aynlacak guruplar 
için birer mtlmeulllnden, h~anbal 
bum kurumu batkaD1Ddan Au
lrara ve l.tanbul aerbeat muharriıw 
leriJle iatibbuat itleriyle meı..ı 
pzetecilerinln aeçecelderl bW 
murahhaatan, cllmburlyet badi 
ı:artial, anadola ajaaaı, matb ... 
cılar cemiyeti, kitapcılar cemiyeti 
muralıbaalan Ye vekiletlerin ner 
rlyat mlldftrlerlnden, maarif • 
harldye TekiletleriDia ayraca 
aeçecekl8J'I birer mtltebauıat .. 
allrekkep olacakbr. 

Mecmua ve ıazetelerden ar 
nca arzu edenler, murafları ker 
clledae alt olmak IMn ken.U
Jerlal tem.U etmek fçla aza g8a
d .. bilecelderdlr. 

Bir mtbneuil birdea 
teMI aıfabm keaclinde topl ... 
racaktır • 

Konıre mevcut ua ile açıl8' 
cak, karu alacak •• iç rM 
alnceldir. 

Evluafln iki MH,onluk Dava., 
Diba muhtelit hakem mabkr 

..ıeriacle 14 clawaya ı.kdm•fW' 
Bu arada .ikinci Ahclllbamlt 
yarlalerinln YuDU hlktlmetl 
.a.,w.. açtddan dawa Ankara 
.UaY&leaameli ı&zlalae alm• 
rak ıallhi,.t harici addeclilmlf* 

Yine Perteml7al nldı taret 
fından Yunan hlkiimeti aleyW.. 
açalaa iki mllyon liraLk btihbll 
claYua ı&rllmftt, karana hi:tlirU• 
•••i için uh ıllnDne bırakı!Dllfbl• 

HD•aİDİ kutlulamak tbere bir ml
•mere tertip edilmifdl. 

Ba mOumerede iatiklAl mafll 
dylendiktu IODI'& talebeJer tur 
fıadan hitabeler olmuaaı •e Ml
haaa aoa unıf talebulnclen 9' 
ı. .. Arkan tarafından latat lla
IU Şerifin hayab baklanda barr 
ntl bir aatuk 16ylenmiıtir. 

Ba autukta lıtfbdat ve aaltr 
ut devrinin aca tahakklballne kd 
dana tıataclm melİyetlerindlll 
baluedl:mif Ye •• lıte .. .,tfl 
babamız, bllrriyet için bayle çel
,.._., 14 yıl menfada hürri,.t 
ip. uir yqamlfbr ,, deDilmitdlr• 

Nutukdan aonra genç talebr 
ler tarafından baba prkı11 ok_. 
•Uft babum esaretten aydın~ 
ka'ftlflllauaa ithaf edilen gaft..-
Ye beatul talebeler tarafıadall 
J&palmıt bir de operet oy_. ....... 



• 

Dlbega Hddiseleri -.ı..-_•_Nlaaa_-~.,...ı T..ual Mlsa•alle 
Ziraat Bilgi$İ <•J Eski Çag., larda Hastalar Nasıl Bir Mo~a 

'' Gılediçya,, 
Çitleri 
Pek iyidir 

'I'ıızlad& muallim BaJ İzzete: Bag"' ırta 
Bu menim bliUln ekinlerin, 

bai ve bahçelerin en çok korur 
lllaya mllhtaç oldukları bir··~ Bagı"' rta 
ıhndir. Koruma ifl, kimi vakit 

oltadu 6nem alır ld k63lGntla 1al- o•• ıd •• d •• 1 nıı bu it için kcırucu' ar tuttupna ur U er 
hepimiz biliriz. Ekinleri ha) yar 
lardan korumak, bahçeler• hay'faD Hekim elia• d&ptln, d6fme1İd, 
•eya insanların 1irm••1•• enıel be1talarıa flyle bayi• ı:oı: 
olmak mahsul& yetiftirm•kt• tar- ıekaeai •• hatta Bereket 
lanın ~llrülmeıi, babçeain bellen· unı iyi olmakta~..i:. y ba 

d dO-"ndO- veni• ki bu, ba1...-· 
0il_..ı 

llleıi ve ekilmeai ka ar r L _ --.-L'-1 ea w• b 't etit auuuaaaar • 
r&cudnr. Kimi yerlerde yalnız a- çeşı çhekimlerln bile brtulama-
taboQ kalan evcil hayvanların ddw- geJea L!- •--betaizli::.lndea •• 

~ 1 a dıklan tef.... ... •• 
lıvermeal değil, Domuı ann . cehaletle bibi itikatlardan ı&r-
tarıa ya yeya bahçeye ilrmesı dükleri c&mert yar~mlad' • = 
ikinci bir eodip olur. Hlllisa top- riyeti yerybliad• p ıy• 
rü UıUlnde yetifdirilen her ne- allip llplr8rd8. 
batın yerin• " çepdiae pr• bk beki• tulaldanmn baıta-
lrorunması k6ylllyD allkalandırır. 

1 
k tll'clijin• mandaa kiti ~ 

Anadolunuo çok yerlerinde l~d!: kodl&k pJretile r1ık 
yabancı el ye ayaklan karp)amak derfleriae b.....,.k ,elllnç har 
için tarlaların etirafına çit arllOr. kınflarla saplaclıldan çatlarclar 
Bu çitler yakındaki ormandan t~· beri doktor olalllar •• olmıyanlar 
tınan dallan tarla nya bahçen;: birçok .. ,ıer 1treamlflerdir. Buna 
Çe•reıine inceden kakalan k•s:_.: Jr-.. ba..na dllnyanm hemen 
1 ·& • a.ıem•..., raa- •.. d bir k 
ar arasında ıepet gı ı ., . k her tmrahnda ifl rutgi en ço 
Yapılır. Ancak ormanda• bll'~o ıarlataolar ye manasız ilaçlara 
bıce dallann keaiJmeıioe • ep? b!--rft ahklar yardır. 

k6t8d8r para yeren anu 1 
olan bu uaal nekaclar baltalataa Kolay laaaır insanlann bol bo 
Ormaalanmızı yok Jde da baz para nrclikJerl bu devalar içinde 
ba çitler 1a.. de pek ya~erd• neler ye nel• yoktur ki?. Meaell 
olur Ormam lat olan Jef d m:de kanHrinden acı ve .. acı · _,.. • .. ece • 
Leyle arm• çitler ., ... a 1r Geçmit umamD doktOl'-
uzun dallan iki iç ura ıeme lok allmetleılııd• 
IUretil• ıarm• yapılır. k 

B ..-ide cle ormaalar yo 
ub.ıtalaamıt olchlktan baıka 

)'ere • har 
bu germeler JİD• IDlaD ve 
•anların girmeıine eopl olam~ 

germel.-in çok defa bir kınhr· 
Cl•isindea kurtulur yeya 
Beklenmedik bir ıamaada ıarara 
baeydan verir. Ylll• bir kısım 
Uylerimizd• balaçeleri karaçah 
dikeni Ue korumak Adettir. Bu 
Çalılar bal1111clui8 yerlerdd keal
lerek babçeala etrafına;..::: 
lan kazıldana ara11aa ahı 
rak dikenden bir du9ar J&p • 
Bu aaul her aekadar dUa 111 

lae de Jla• ısalımetll -~ .. Jla• 
lrolayhlda qdabilir· Ka~ ... 
•anla ..kidl .. 9br pbr ~ 
lltanbal cmnadald bafi~ .. 
lace clikal• çedfrl•· 
sltler tarla ,.-........ Wreok _. ..... ,. ... ., .. 
tarh bkeld ele - .. ~yet dflreall teller~ 
.. ... ~ da .,. 

.. kadar.., l"~ ·
Prll ... " ...... ....L- Kr 
·--~ .ıc11.x.1.1 atma• ..... 
.... mı ·- - demirci• 
lllrlar ı.ter •l•C ~daı Yokla 
olaua aaflam olm• • 
ha telleri balbnP behçeJ• .,.. 
.. eblk .... ipek bacell ,.. 

de ... ,. ... 
11tt1r1ı.. ,..... .n.ı .,_. 
4lat ataca 1etieJtlriP :..... Çok 
lana 1 ..... ta...,. d.ıtmbd• 
'71 olur. 8ab YlllJ• w..&L 

L-L --··· ·- Ol"...lllllDÇelerlll Çlff•--- a.lrll al-
dltl de nrdır· Daha " 
lllaaıoa karflhk bmnlll :.:' or 
... srafa ~oktur· SlsOD --lırlll• 
tada bilclijlmk ae kadar .--
•araa hepli alyliyec:eil9 (jdecliçP 
çltlerioden qaiadır· baJaçelerl 

Ekialerl. bai •• 99 ea 
korumak ı .. ı.. en beda• · 

~ ok e•Dl-
6mlir}ll hem de eD ç "tidiı 
yet:i uıul tabii gılediçy• '1 dik•~ 

.. Gdedlçya " arsd ~· bap a 
bir ag" aç olup ken lur: 

b" ağaç o • bırakılırsa bftyOk ır biri· 
Fakat ıık dikilip badanırA 
biriııe karıf&D dalların arall par-

Geçmlt samaada huta &.dnlıi t•killerioden 

·oldu n antlmOll da uzun yıllar ı dirmenin fena bir py oldutuna 
tifonun hakiki lllcı uy aldı. Hal- laaa ldıjından aaeatb,ıie 'de ileri 
bukl aatlmoa Z.birdirl sidllememiftL (1501) tarihinde 

imanların yalancı hekimler yllksek tabaka kadınlarından la-
.Uacl. pktild.ri ed1et. 1almz koçyah biri, liri çocuk blrdea do-
bir antimon lıilrAye.U. tuYiredll- tururken •JUttaraca hlr ,., lrul-
mit ol•as. O. yedinci .... ba.. lanılma1m1 doktor Apeatea rica 
lanada delil•, bqlan hrına etti. Kadnun dlletlal yerine ıetl
aokulmak aarettle tedaYI olunurdu. rea doktor ba dlulıce hank .. 
Çlaldl deliliiia k6tl ruhlar tara· tladen dolayı Eclimburıta •iri 
fıadaa yapıldığına ve bu ruhlann diri yalalcll. 
futnda yanacatma laambrcla. Eald Glukov Oni•erılteelnde do-
bir Herden alarak buraya kor lam profea6r8 Slmpaon, ilk defa 
dutumuı relim, delllerln ba11nda kloroform kullanmak cftretini 
Yat•tılın faciayı bıllıatlı 1ö1- ı&ıtırdl •• papaaların htıcumuna 
.......,.., ....... Ha1ab cletU.. bile ...a 

c.mı.1111 .,....- ........ idi. Fakat Kı...UC. Vilı· 
ı ... •• cellatlarlll 111 idi. R..-. tory., yedmcl çoeapaa dofarar-
ı.t.W- Wrl bu berber cerrU- ken ita btlfte• latlfade ettllla-
luclu ._......._ cleklrlmm ıllhll- c1ea ,nı4ltl kapancla. 
,.. o,.atlrllk ba .. acl.ldu AatiMptlk madde bDaaa• 
_. da cerralılu ntbett• Ok cerrah doktor Uater " mlk-&llt••.. Çlmkl •utanelerde roha bataa kimyaker Paat&r, be-
...a,at ,._ laer hula, eafekr teriJetln iki bnynk Yeltol•etldlr. 
JOD ,...._ lllyarda. Halkın U.ter, yaralan lyll•t•• hatt•lar-
korbp 1autanelere ıltm .. ele· dan çoğunun kaa ieiıirleamuiıı-
rlaclea tlolaJI operatlrler, ameli- den lldlllderlnt 11Srmllf ve 1ebe-
pt ppacak lauta balaaiyorlarc!L bini aratbrarken Putörtln kqfine 
Hatta aalak...ı.ce 111111 cna• uyarak mikroplama Eafeblyoa 
w ~ bam cL.rafacil• t ..... ıan ihtimallal lıabrlallUfb. 
eperatlr bapta arumda talıJir .... llz•rin• raralan uld .... 
eıPzce ••Wrlmler clarajaaaa boalk mahlillle ,Jmcla, laaatalana 
tscllı ........... zelıirleamektea kurtuldaldaruu 

Dlwcftik ta püa t,ı Mr IWcle pdL 
..... Bir adam hutaJı kaalo.- Eakl tedavlls lçlllde .tldrate 
nk bdar 99 -n• prlataa da cleprl olanlardan biri de ba 
......... ...ıri lllilp atardt. almakta. G.çl Ylcattald ba 
Birçok yerlerde d~mlrciler dltçllik mlkta..- u.ltabum bum 1J1 
1apaıiardl. demir kal•• •• pldç bir pJdlr. Fakat 1alaa 
kulluank tllt pbnrlarda. Afyon bir tarihe kadar hekimler hemen 
t• alr atrı plerici ı•Jler, çoktan her haatahkta aluortar Kan 
beri bllialrcll Fakat ağnlan din· aldmrlardı. nitekim fiddetll bir 

aojuk alıınbtından yatata dDıen 
Amerika Comhur Reisi Jorj Va· 
tlaıtoaclaa da kan aldılar, blylk 
adamı •akit.iz l!dllrdüler. 

Eıkl çailann ba cabll clok
torlan her 6nleriae .-.ı 61cll
remiyorlarch. Onlana •• u .. , 
blldllderiDia farkına Yara •• 
ellerin• dDımekteki fellketi 1ezen 
kimseler de vardı. Meaell 1Dethur 
lngiliz karlkatDrcDall Hoprtl .. 
Bu kıymetli aan'atklnn keadiıile 
çaidaı doktorlardan bir kıımı 
için yapbp karikatllrJl ba11yorua. 
Bu resmin başlığı: •Ouı ı&mea
lerin armua, yahut: doktorlann 
komDltaıyonu .. dur • 

Geçmit zaman hekimlerinin 
blriblrindea ıartp tedaYI usalle
riDI hep birden tatbik ettikleri de 

( l>eHau t• iael Jhde ) 

Aerodinamik a6ztl artık moda 
Fran•ada haline reldi, •a· 

1 61, tec- purlarda. otomo-
.. n _ billerde, hatta ço-

rü6e.. cuk arabalarında 
bUe rlzglnn mukavemetine mllm
ldbı olduğu kadar u ..ı.a bırak
mak pnaalbinia takip edilcliiiai 
ılrDJoruz. G&zlerbm ppba.rd., 
erkek ve kadın elbi•lerinde bile 
apl llvrlllii an7or " flphe yok 
bu slclftl• allatın blrlude bula
cakbr da. Şimdiki halele Fra_. 
ıaı•teleriadea anlıyoruz ki moda 
timendiferlere de sirayet etmifllr, 
teıebbnae önayak olan bir Fran• 
ııı kumpanyaaıdır, lokomotifi de. 
•agonlan da ıirlntili çıkınblı, 
rtızı&n tutacak mahiyette blçhlr 
parçayı ihtiva etmeyen tam bir 
katar yapbrtmııbr, Omlt ediliyor 
ki bu katarın atlr'ati diplerinden 
yDzde (12) faıla olacaktır. 

l:'raua'da poata Ye telgraf, 
r hatta tehirler araaında 

Hafta tatl· telefon Ml'Yial pa-
l .ı ._ ur alnlerl tatil 
lnue o~a· edllmiıtL Bu karar 

malt lst•· birçok yerlerdea 
mlg•n bir itirazla kartılanda, 

•lılr loamen tadl!lae 
IDzum 16r6ldtl. Fakat Franm 
ıelalrl.mla arasında bir tan..ı 
•arduı ld pazar gtlalerl poeta n 
telpf ..mainin kısmen ol111n 

iade edllmeaindea memau detll
dir. Blalerce baza ile bir latiu 
hazırlayarak h&k6met• verilmittlr. 
Ba latlda da paur ıt'nlerl mutlak 
bir lıtlralaat lıtenlldijt alylenmelr
t•dlr. Hafta tatilinin mektup, 
ıaı.ete •• telgraf haberi U. lhW 
eclllm..W lltemeyea phrla acla ( •. ,..,..) ..... Ak... ..... 
llılde ( ....,. ) • relatMI ......,. 
bafla1asarlfWr_..llr. 

• 
YaMnel bir memlelmh • 

rahat ,........ roıa. -s.,-,-.,,-,.,.-- otellere tam ,_. 
ıiyoav olarak yer: ••"!.-, .. , leımektlr, n1akta 

"'•"' v-11 bir bedel mab-
blllnde 1atar kalkar •• ~ 
yeniniz. Fakat bunua da Wr 
mahsuru ftf, m11ayyen umaalar
da 7emell kaçırmamak lçla 
otelde ba•mak zarantbMlulnll. 
Şellrla ta lbDr ........ tide 
bıaab., etleacenid 1arm buUqt 
cta.a.-...v...a.....- Wt 
ima• otelleri ................ 
ıeçmü lcla .,. .. cmıe ., .. 
......... Aııtllı ......... ... ,.,.. .................... ... 
nretlle bqka Wr etelde para 
yermeden, daha dopu. birinci 
otele vvdiil paraJI ka1bıtmeda 
7emek 1l1ebUecektlr • .. 

l:'rauada bir mektepll,t de
(" mlryolu tberiacle ail•iı 

baldular. 7.abda 
bir kazara hnk
metti, ceıedl 

•lır 1111? ıBmdlller, fakat 
aileli hlr cinayete kurban sftmlt 
oldop iddl&11nda bulundu. 15 
p aonra tıbbi tetkikte balua
mak için cuel topraktan çıkar
dılar. Halbuki iki 111 enel 
Franaada bbkı b&yle bir nk'a 
olmuttu. ceaet OD bq So• aoara 
muayene edildiği için rapcır it .. 
r arla karplaamlfb, Fra il& 

ıazetelerl: 
- Bit' ele derler ld lnuD tee-

rtıbelerdea den ahr, di1or:V. 
lfit te bıar. mal 

( De••aa& 12 bıo• 7iisd• ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____.. 
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ilkbaharda 
Çiçekler Nasıl 
Sevişirler ? 

i -ı,._-_ç_iç_ek_B_ah ___ si-+ DIDJ&da O~p Bitenler .,..-ı--Bil_me_c_em_iz_ ..... ı: 
KumarbazKarşısındaMıBulunuyoruz? Geçen Bilmece

:-====' 

tkbahar çiçekler için aık 
mevsimi demektir. GUneıin yara• 
tıcı ve yaşatıcı ııığı altında dört 

tarafın ıDılendi .. 
ğini görürüz. Her 
çiçeğin göbe .. 
tinde ıöze çar• 
pan ve etamin 
denilon erkeklik 

~ f aleti mOmklin ol• 
.J.. duğu kadar fazla 

açıhr. ve (Tal' • Pollen) adındaki 
bir nevi tozu dııarıya verir. Bu 
toz, hafif hafif esen rtızglrın ıev• 
kile etrafa dağılır. Bunlar havada 
uçuşan milyonlarca zerredir ve 
gömülüp rahatça çiftleıebileceji 
bir kucak aramaktadırlar. Bu toz· 
le dan pekçoiu, bu suretle ıayl 
olur. Fakat hedeflerini bu• 
lunlar için, Tabiatın tekea· 
ıür denilen mucizevi hldise1i 
de husul bulur. Yalnız ıuras1 
bilinmek gerektir ki na batat a e
minde, ayni cinsten olmıyanlar 

için çiftleşmek hidlseıi mevzu• 
bas olamaz. 

Jf 

RUzgllrın aevikle etrafa dağılan 

Bir çiçogtu nauri ıurttte yapdmıt 
maktaı 

Pollen tozlarma dikkatle bakıhna, 
bunların hazan çok ıık şekillerde 
oldukları görlllUr. MeselA çam 
ağacının Pollenlerindo iki kUçUk 
balon vardır ki rUzıAr bunlara 

çarptıkça, bu tozlar &allana ıal· 
lana ilerlerler. Denilebilir ki bu· 
günkü tayyarecilerden evvel, bun .. 

lar, Avrupa ile Amerikayı hava 
yolundan blriblrine bağlamıılardır. 

Bu tozlar aellr, bir baıka çf .. 
çeğin piıtil denilen dJıilik aleti 
Uzerlno konarlar. Mamafih aynJ 
çiçek le ayni zamanda bu iki 
cinsiyet aleti bulunabilir. Fakat 
olgunluk devreleri biriblrinden 
farklı zamana teaadüf eder. 

Polltn tozlarının 9eldi 
Tablatin bu huıuıtaki ıarlp 

tecellilerin• bir mlıal olarak ıu 
hidi1eyi kaydetmek lAzımdır: 

Berlin nebatat babçeainde bir 
burma ağacı varmıf ve aeneler• 
denberi meyva vermemekte imiş. 
Fakat geçen ıene çiçek açmıı. 

Meyvalar kendilerini glS.termiıler. 
Alakadar olunup tahkik edilmiı 
ve öğrenilmiı ki bir ıene evvel 
Lapçıg nebatat bahçesine bir 
hurma ağacı dikllmif. Aradaki 
mesafe kut uçuşule 155 kilomet

redir. Demek ki bir tesadüf, bir 
tarafatan kopan Pollenlerl öbUr 
tarafa nakletmit ve yıllarca 
kısır kalan bir ağaçta cinsiyet 
meyilJeri kencllni göstermeye baş· 
lamışbr. Tabiiut an!aşılmaz bir 
muammadır. - ,._ 

Mühim Nokta: Hitlerin Bütün Kaybını Çıkardıktan Sonra Bu Defa Da Kazanmak 
Ümidlle Tekrar Tehlikeye Ahlıp Atılmıyacağını Bilmektedir 

Gerisinde, istisnasız Bütün Milleti Sürükliyen Bir Adam! 

Almanya ne lıUyor, ne yapacaktır, kuvYetl nedir? 
Bir Fransız gazeteciıi bunu mDmkUo olduğu 

kadar doğru olarak öğrenmek istedi. Ve Alman· 
yaya çok anlayıılı bir gazeteci yoJladı. Bu gazeteci 
Almanyayı muharebeden evvel tanımııtır, muha· 
rebe esnasında esir sıfatile içinde bulunmuıtur, 

mlltarekede aallp bir devletin zabltl Uoiformaaını 
taııyarak, yine Almanların araaında yaıamııtır, 
aon senelerde de anket yapmak makaadile birçok 
defalu Almanyaya gidip gelmitUr. A:rağıdaki 1atır
lar onundur, 11vk duyarak, istifade ederek okuya· 
cağınızı ıanıyoruı. 

BerJin, (Ni1an) - Ateıll 
bir tecuı8s ile bir defa 
daha Almanyanm üzerine 
eğiliyorum, her perdesinde 
basit bir aktör veya ıahit 

olarak hazır bulunduğum 
bir dramın yeni 1afhasını 
görmek iıtiyorum. 

Kendi kendime ıoruyo
rum. Bu memleketin hudu .. 
du, heyecan verici bir mu .. 
hito dUşUlmeden, neı'eli ve· 
ya yelıli bir romantizme • 
girilmoden hiçbir zaman 
•ıılmıt mıdır acaba diyo
rum? 

1914 yılı EylUIUnde bir 
yaralı vagonunun kandan 
kızarmış samanları llzerlnde, 
Bavyeranın lngolıtad ıeh· 
rine 2elmi1tlm, kendimi 
çabuk kazanılacak bir za .. ~l 
ferden emin olan halkın • 

kendi kendilerine kartı 
'. Kullanılıt. Benim gibi bir 
yabancının karııımda dil 
bağlanır, tereddüt görU· 
nilr ve ( Führer ) in çok 
bUyllk zaferini bir itidal 
perdesi örter. 

Führer'in latedlğini 
Yapaca§'ız ? 

lıl sonuna kadar götU· 
rebilmek için halkm kör 
körüne inanması lizımdı. 
Bu temin edildi. Fakat 
daha yenilecek bUyU· 
mtltkUller vardır. Bir kUt· 
leyi milletlnln btlyUklll· 
ınnn hı. ettirerek har
be hazırlamakla her t•Y 
olup bitmez. Bu bUyUk· 
IOIU de kuvvetli temel· 
lero oturtmak liıımdır. 
Konuıtuğum her Alman 

bana Alman ıiya1etl •• 
gttnl\o muelelerl bak· 
kında yekdlğerlnden fark· 
b cevaplar verdiler. 
ı3ununla· beraber hepsinin 

harp aevinçlerl ve meserret 
avazelerl arasında bulmuı· 
tum. 1918 de lıgal orduıu· 
nun bJr tayyare mUfrezeıl 
ile ( Mayanı) a indiğim 
ıaman, aynı halk1D kanlı 
1efale tinJ, derin yoaJni 
gördüm. 

AJmanyada eıki haımet gönlerini hatırlatan hareketler; de hakikatı aöyledlklerlne 
emanım. Burada (ha· 

lztırap, Kin •• 
O ıırada herkea gibi ben de 

Almanyayı bir aıır için diz çök· 
mUı aandım. Aradan yıllar geçti. 
Sahneye çıkanları, sahneden inen· 
leri gördük. Almanya acı çeki· 
yordu ve çahııyordu. Çok çahtı· 
yordu. Çok acı çekiyordu. bu 
belki de kini arttıran bir tohum 
oldu. bilmiyorum. Fakat kuvvet, 
azim kaynağı haline ge!diğini 
muhakkak sayıyorum. 

Derken Hitler göriindU. 
Bu, onbeş yıl evveldi. Oabeı 

yıl ... Tacit: 
- Bu, illhların büyük itler 

görmek için kahramanlara verdik· 
leri müddettir, der. Hakikatte 
Hitler büyük itler gördü. Yalnız 
kullandığı vasıtalar bizi düşündür .. 
tebilir. 1934 Temmuzunda (Münih)te 
azgın bir millet buldum, vatanın 

menfaa'lni her şeyin Ustunde gö
rüyor, çi a~ eti b:le vatamn allahma 
verilmiş dini bir kurban sa) ıyot"du. 

Göring'in düğünü mün&1ebeiile 

ı Birgiln evvel " Fuhrer ,,in aaker· J 
leri Rohm, Ye Ernıt gibi boıgun· 
cuları birer köpek gibi öldür· · 

Ü ı d. m f .er ı .. 

Kollar Kabarmıştır •• 
Ve timdi (Berlin) deyim. 
Beni getiren tayyarenin Ko

lonyada ilk durağa konduğu daki
kada kendimi bir defa daha yeni 
bir çevre hissettim: Etrafımı gurur, 
bir çeşit dini (vecd) sardı. Ver· 
say muahedesini yırtan, Yahudileri 
kovan, komünizmi kovalıyan, va· 
tam yeniden yapan adama karşı 
dini bir humma ile tapınma 
vardı . 

Beni getiren Fransız ıirketi 
tan aresinin pilotlarından biri: 

- Göreceksiniz, kolları ka .. 
barmışbr, dedi. 

kabarmı,tır. fakat kend:-
lerine mahsuı bir liekilde: 
meşru gururları, inanları, Jstikba~ 
le bağlanışları, tabir doğru ise, :ç 
meml~ketlere, kendi aralarında, 

kikat) ıözllnU kullanırken herke1ln 
kendisine g6re anladığı (haki· 
kikat )ı kast ediyorum. Zira Al
manya her vakıtkinden fazla dal• 
gah, yekdiğerlne girift hlılerin 
kaynağıdır. F ohrerin gerisinde 
toplanan kuvvetli birliğin ara1ıa· 
da da muhtelif temayllller, yekdi· 
ğerinden farklı aksUlameller 
vardır. Bu memleket eskj 
esırlarda olduğu gibi, ve o 
ıamanlardan da fazla kuvvetle 
"Almanyalar,, adını hıfıyabilir. 

Bir parti ıefl bana: 
- Bir aya varmaz, (Memeli) 

fogal edeceğiz, demişti. 
Bir başkası: 
- Delilik, dedi, Memel iti 

şiddetle hal edilemez, müzakere· 
ye girişmiyeceğiz. Davamız bak .. 
lıdır, knzanacağız .• 

Ve &ö)lerken sesinde ateı 
vardı. 

Fakat bu(ada, bu fakatte 
dair ( Ftihrer ) in etrafında kapa .. 
nı1or: Bugün her Alman Hitler 

mizi Doğru 
Halledenler 

Davutpaşa ortamektep 168 Raif 

'

Süi'Ul Savaı, ~ursa İemetpaf& 
~Y!....f caddesi No. 179 da Ali 

Dayı torunu Fatma, İıtanbul kız liH• 
ıinden 85 Lamia Işık, Davutpaşa or
tamektep D-1 den 546 Salih Tekin, 
Samıun Haydarzade Bay Cemal oğlu 
Feridun Cemal Bay ve Bayanlar. 

Kızıhoprak ortamektep talebesindea 
rt'iStikJ 94 Hacer, 1.etanbııl 19 un .. 
L!2e._I cu mektep ıınıf 4 den 241 

Nermin, Balat Mu•ni Dkrraktep tale• 
bHinden Eıter Len Bayıın ve Baylar. 

Da .. utpaıa ortamektep B-1 den 247 
Dnutpaıa ortamektep 118 dıa 

Muht1ra 247 Memet Akyıldız, KQ
tahya Derviıpaıa mektı• 

Defteri bl 8lnıf 2 de 182 Dündar 
Kayanaıan, lıtanbul Pertevniyal Ih. ,i 
587 Hazım, Ankara Hakimiyetlmilliy• 
mektebi B/S teo 382 Ali, İstanbul 
erkek liaeıi C/1 den 681 Fettah, Be· 
tlktaı Akaretler 46 ıacı mektep 4 Oncl 
ııaıf 118 Mellhat, Ankara Necati Bey 
mektebi A/B ten 705 MDzeyyen, Aa
kara Gazi erkek llkmektebl B/4 dia 
396 Yıldız, latanbul kızli1eıi D/2 dea 
766 Handan Fnzi, Ankara inıklAp 
mektebi ıınaf 2 den 687 Mehm'l Toker 
Bay n Bayanlar. 

Ankara Laana mektebi B/4 den 586 
Rıfat Etia, Buraa Mecl• 

Boya diye ilkmektebi birinci 
Kaleml 

ıınıf 171 Tahir. Bursa hoca 
Ali ırade Ukmektebl ıınıf Sten 851 Halli, 
latanbul Kız liaeaeai 53 Semiha Duru• 
pınar. LUlebur~az Sv. F. i. Ş. lcb A. 
Rıza kardeıi Necdet, LAieli tOrbe 
karıııı Muıtafa apartımanı 1 inci kat 
Fikret Torgay, Beyotlu 37 inci mek• 
tep 168 Ali Bay ve Bayanlar. 

Ankara Neaati Bey Ukmeldebl 
318 den 849 Kemal 
Uyaal, Uzunk8prl1 Mimar 
Hayrettin mekt•bi sınıf 

3 de 182 Rukiye, Kırklarlli istasyon 
fen memuru Ercilmeat, Alpullu 
ziraat kimyahaneıinde Keıanlı Osman 
Noyan, Geyn iıtaayonu Bay Hamdi 
kızı Feriha Akkaya. Aıakara Muanl 
llkmektebl 4 tlncfl ıınıf Ahmet Yaman, 
Utak bl70k bedeatan arkaaında ma
ranıoı Mebmit nııtaaile Rıfkı, An· 
kara poıta kutusu 198 vaaıtaaile 

Muzaffer Burhan, Eıkltehir Sivrihiaar 
oaddeal 3 inci dere ıokak No. 8 dı 
Bay ŞQkrG kızı Fevziye, Ayancık lllt 
merkez mekt•p 20 Özbek Soluk, 
Tirebolu Sakarya okulu ıınıf 4 de 23 
MelekGnnaa, Ankara Necati Bey Hk• 
mtktebl ııaıf 6 de 249 Turgut G6k· 
berlr, Kon1a askeri ortamektep huap 
memuru Bar Meaut otlu Orhan 362 
Karaman Ortamektep 2/ A dan 2i 
HD1eyln Sivil, Çankırı Ortamektep . 
ıınıf,A/1 den 129 K. Sevim, Hadım .. 
köy llkmektep 4 üncO ıınıf Zeki 
Mehmet, Eaklıehlr lıtaayon caddHI 
Dikev ıokak No. 5 de HU1e1ia, 
Kadıköy Yeldetirmeni Rıhtım ıokak 
Mııırdıçyan apartıman Ba7 Kizı• 
otlu Nurettla, Eıkitehir Yalı mektebi 
319 Seniha, 561 SQheyla, Eakitehlr 
lnanil mektebi 3 Onca ıınıf 101 Emin, 
Kadıköy 11 lııci mektep 101 Melek 
AlaDkut Bayan H Baylar. 

Hahcıoğlu Keçeküllh ıokak No. 
Birer 10 da Mahmure, Kara· 
defter gümrük 27 lnci mektep 

6 inoi sınıf 125 B•drettin Sezgin, 
Burıa Maksem mahallesinde Bay Oı• 

( Doamı 9 uncu yüzde ) ................................................................ 
için ölmiye hazırdır ve Hitler 
her Alman [i•teginl yerine geti
rebilmek azmindedir. 

Almanlar ne istiyorlar 1 N• 
yapabilirler ? Gittikleri y.olun 
iıtikameti nedir ? 

Bitaraf kalarak, milliyet hiı• 
ıinden ııyrılarak bunu anlamak 
iıtlyorum: 

- Güç hal ile kaybmı çıkar· 
dıktan ıonra bütün parasını or" 
taya atarak ya hepsini tek~a~ 
batıracağım, yahut ta bir mııl 
kazanacak diyen bir kumarbazıP 
karşısında mıyız? Milbim ohıll 
nokta bunu anlamaktadır. 

DidiPt l'o ılni• 



1 

-+=Şarapçılık Balı•l 

Suma Fiatları 
Bu Kadar 
Düşürülür Mü? 

1 
1 

. Bugün bu yazımızda ıarap amille· 
rı.ol Ye bağcıları mutazarrır eden 
bır karardan bahsedeceğiz. Bilin· 
diğl gibi memleketimizde bağcı· 
lık gUn geçtikçe ileriye adım at
nıakt dır. Bu ıneyanda omuz 
0 rnuza yürüyen şarapcılık iti de 
kayde d6ğer bir tekômill göster· 
hlektedlr. Buna en iyi ınisal de 
Trakya havali&inln canla bir ıarap 
hlerkezi olan Müreftedir. Milref· 
tede şimdi senede 3 milyon kiloya 
Yakın ıarap yapılmaktadır. Bu 
havalinin halkı bağcı ve ıarap
cıdır. Çünkü yetiıtirdikleri OıUm· 
lerden ocak şnrap halinde iıtl· 
fade etmektedirler. Miirefte ve 
havaliai iBraplanoın aatııı, uzun 
•en lerdenberi lstanbul piyasasına 
hasredilmiıtir. Çilnkll Mllrefteye 
en yakın Iatanbuldur. Vesa· 
ltinakliye Ucr etlerinin çok yük· 
1 k olması, Türk ıaraplarınan 
Uzak Anadolu şehirlerine kadar 
götürülmesine mani teıkll etmek· 
tedir. lvte bu yüzden Trakya ve 
h valisinde her sene çoğalmakta 
olan lizUm mahsulünden imal edi
len araplar Jıtanbul piyasasına 
)'.ığdm kta ve lstihlAkin üstün• 
Çıkmaktadır. Bu mllşkUI yazi} et 
karşısında mallarını yok bahasına 

linden çıkarmak mecburiyetinde 
kalan ıarapçılar kazanç temini için 
Uzum fiatlarmı düşürmek mecbu· 
rlyetind kalmıı~ardır. 

* Son bir iki eenedenberl her 
hrapçının üzerinden yilrlldUğO 
Raye, yetiıtirdilderl Uzllmll paraya 
\a.h\'ll etmek için şarab ve ıuma 
halinde satmalarıdır. Bu şekle 
i6re şarab adi UzUm fiatını takdir 
•derken iki noktaya ehemmiyet 
~erir. Bunlardan biri ıuma flabdır 
ki ıarab lmall için ıuyu alın 
hlış tızüm cibr )erinden istihsal 
•dilen ispirto değildir. Somayı 
lnhiıar idaresine 1&tmak mecbu· 
ridir. Suma fiatları da inhisarlar 
ldareıl tarafından takdir edilir ve 

bu fiat maktudur. 
Malum ve mUıtekar teIAkkl 

tdllen bu flat Uıerlnde her şara~ 
~1• lllUbayaa ettiği UıUmden neka· 
dar ıarap nekadar suma imal 
•deceğlnl ve samanın kaç para 
tutacağım, binaenaleyh şara~ının 
kendiıine kaç kuruia ınaloldugunu 
lıeıap eder. 

Şarap piyasasının maliyet fiatı· 
n.ı aeçmiyeceğini biJfr ve maliyet 
fıatı Uzerlnden rıadir olarak ~O 
l>ara &ibi çok az bir kar temıo 
eder. 

Memleket ıarapçıları bu açık 
•e kat'i hesaplarına rağmen bu 
&ene beklemedikleri •e dütün· 
llıedikleri bir ha kıızhk ilo kartı· 
laşnııılardır. inhisar Jdareıi bir 
•ebep yokken suma Hatlarını 32 
kuruıtan 18 kuruşa dütUrmUıtOr. 

Halbuki sumanıa maliyet fiatı, 
20 kuruşu geçer. Şu halde bu fiat 
takdirinde açık bir haksızlık 
Vardır. 

Gelecek sene bu yüzden llzUm 
•atıılarimn da dUıeceği ve neti
cede ba§-cmın zarar edeceği gayet 
tabiidir. lnh;snr idaresinin J 8 
kuruştan takdir ettiği ıumayı 
tnüskirat fabrikalarına 350 kuruta 
J1atrnası doğru mudur ?. 

Hulasa memleket balkının 
&eçf aı vasıtalarını teşkil eden bu 
gibi şeyler Uz.erinde bir karar 
kerU;rken heıaph ve yerli hare• 

et etmek lazımdır. 

SON POSTA 

lna ılmıyacak Şeyler 

Bu kanarya 

Üç kanatlıdır 

ve 10 yaıın
dadır. 

Bu adam J40 ya· 

ıındndır ve dünya

nın en ihtiyar odamı 
olduğunu iddia 

etmektedir. 

6 3 

6 
3 6 3 

Bu rekkamları o ıeld .de 
değiıtiriniz ki nereden 
cemedeueniz diniz, ye· 
kün 15 olsun v bUtUn 
rakkamların yek6nu 36yı Almanyada Frankfortta bulunan Profesör 

ludurı HaroJd Schutz 200 muhte!if dfJ konuıur. geçme•in. 

ı_ BOŞ V AKITLERINfZDE NE Y APARS NIZ? 1 

1

-r-,--------, Mürekkep Lekelerile 
Bu lstikametlerl 

Gösteriniz 

Bir daire etrnfında iki isti
kamet takip edilebilir. MeıelA 
şu resimde harflar konmuı h!r 
daire görüyorsunuz. A B C isti• 
kameti bir saatin akrep ve yel· 

k bereket ettigw i is!lka me• 
uvanın . B C D 

f aksi bir lstikamettır. 
. ·~ikameti de tıpkı saatın har~
~~ne benzeyen bir i~ti~amett_ır. 
B

. aleyh A B C ıstıkametıle 
ıoaen b' "bl . f ak· B C D istikameti ırı rın n. 

sidir Buna nazaran aıağıd~ ç~~r 
çifte~ yazılan istikamet~~r·.i,· . ı~~ 
birinin aynı mı, yokıa ırı ırın 

k 
. . lduc7unu araıtırınız a sı nu o o 

* Şarktan G.ırba uzayan bir 

k 
w her iki tarafmda da 

ıo agı ı f 1 . 
k k fenerleri var. Bu ener erın 

~~ri~iri arasındaki mesaf~ler mU· 
savi olup sokağın her ıki tara· 
fında da aynıdır. 

fener'eri yakmağa memur ola!1 
bekçi sokağın bir ucundan glrı· 

Cenup tarnfındakl fenerleri 
!~~ ile yakarak sokağın öbür 

··arı,_ or Burndan ıokağm 
ucuna ~ ~ • k d k 
öbiir tıırafınn geçere ora ~ i 
fenerleri de sıra ile yakıyor. Yme 
geldiği yerden sokaktan çıkıyor. 

Bunları Resim 

Bilir Misiniz? 
Af8Rıdaki aualleria cevaplarını 

nrebillr miılolz? 
Atağıdaki memleketlerden hanalıl 

OıtDva hattına daha ynkındır? 
Honkonı Pnnnmbuko 
Zengibar Kit o 
Şnnglıay San Pavlo 

Bayku~ ) umurt&111 fU renklerden 

bangiııindendir? 
Mavi bene kil 
lekeli yeıil 
pembe beyaz 

Tnc M ha), •tnA-ıdııkilerden han· 

sriıidir? 
Şehir ml S 'aema 
Dağ din 
Hint pren1l meıar 

Şu memleketlerden han1ıtılne 

Helntiyo dahi denebilir? 
lnıiltere ispanya 
Franıa lrlanda 
isviçr• Almanya 
İs\coçya Avu turya 

Cevaplar 
l - Klto 

Görüyorsunuz ki mUrekkeb 
lekelerinden resim yapmak sldn 
kadar bizim de hooumuza gidiyor. 
Bu~Un d baika bir nümune neı· 
redıyoruz. iki edamın biribirine 
çıkııtığını llİZ de pek ali farkedi· 
yorsunuz. Zaten bunda maharet 
yalnız resimleri meydana getirmek 
değil, ayni zamanda bunlardan 
bir de mana çıkarabilmektedir. 
Yaptığınız resimlerden ıiz bir mana 
çıkarabiliyor muıunuı 1 Zeklnızı 
deneyiniz bakalım. 

Mürekkeple Resim 
Yapmak 

İşte 11i· 
ze milrek
kep )ekesin· 

den bir 

resim da· 

ha. Ne gU· 

2el bir ke-

B-e-kç_i_b_b-.y-le_y_n_p_m_n-yı-p-ta-s-~ le~ek degll mi? Bundan sonra 

kağan bir tarafından diğer tara- ~ü~:~~~~ ~~ml~tıghnlz . v?kit hiç 
fına geçmek surctile, yani zikzak ı s.Y· n ı. er a ıkıye kat· 
harek t ederek sıra ile her iki l~yınız. ızı eğlendirecek kim bi· 

2 - Beyaı 

3 - Mezar 
4 - l1Viçre 

. f ır ne tekiller meydana çıkacak 
tarnfta bırer ener yakmıı olsa Bu resimde kel b ğl ı h • k k ., · d"ğ. k e e n ya nız or-
ve te rar s~ a~a gır ı 1 no ta- tumları sonradan ilave edilmi tir 
dan çıkıp gıtmıt olıa evvelkinden ..................................................... ! .... : .. 
60 metre fazla yol yUrUmUı olur· sokağın kaç metre uzunlukda 
du. Fenerlerin arasındaki meaafe olduğunu ve kaç fener bulundu-
12 ıer metre oJduğuna nazaran junu hesap edebilir misiniz? 

Sayfa 9 

1 Buğday Ve Pamuk 

1 
Türkofis 
Tebliğ 
Ediyor 

Türk Ofisten: 
Bugün Mersin boraasında 181 

kllo Çukurova sert buğdayı, Top· 
rakkale ve Osmaniyeye le&ıliml 

2 kuruı 35 santlmd n iki kuruı 
475 ıaotime kadar vasati fiat 2 
kuruş 381 santim 15 kilo buğday 
Kıbrlı tohumu, iki kuruş 725 san• 
timden 5000 kilo Çukurova huğ• 
dayı, Mersin vagon tcııllml iki 
kuruş 75 aantimden 2200 kilo 
birinci iane pamuğu, 41 kuruştan 
ıtok Adanada 246 kilo ikinci 
iane pamuğu, 38 kuruştan 54451 
kilo parlak pamuk 38 kuruştan 
39 kuruıa kadar vasati fint 38 
kuruş 56 santimden muarnel 
görmüştUr. 

Pamuk Ve Buğday Fiatenr1 
Türk ofisinden: 23/4/935 tc 

kapanış fiatları, pamuk, Liverpol 
borsa ında libre başına Amerl· 
kan pamukları mal ıs 6.42, t m• 
muz 6.36, ilkteşrin 6.13, sonkAnun 
6.10; Mısır pamuklarmın Sakal • 
ridis cinsi mayıs 7.97, t mmuz 
7.98, ıonteırln 7.96 aonkônun 
7.96, Upper cinsi ma} ıs 7.46, 
ba:ıiran 7.21, Ukteırin 7. 19, iil.{• 
kfinun 6.99, Penidir. Nevyork 
borsasında libre baıına mayıs 
11,Sl· 1 J,53, temmuz 111.20-11,22, 
ilkteşrin 11. 28-11. 30, ilkkunun 
11.31, mart 11.42-11.45 sentfr, 
1 kenderlye boraasında: 99.05 
libre başına F.G.F. Aehmoni 
cinsi Nisan 12.86, haziran 12,76, 
ağustos 12,64, llkteşrln 12.52, 
tallariıtir stop buğday Liverpol 
borsasında: 100 libr başına 
mayıs 5.5 718, temmuz 5.5 718, 
llkteşrin 5. 1 O 1 /8, llkkiinun 
5.11 1/2 ıiUndlr .Mııır Lfverpol 
borsasında 480 libre başınn 
mayıs 26.10 1/2 temmuz 26.6 
ilkteırln 26.6 tilllndlr. 

Geç;;~·Biim~~~--. -
mizi Doğru 
Halledenler 

(Bat tarafı 8 inci 7Uıde ) 

man çıkmar.ında No. 16 da Rahoende 
Akıu, Ankara Ekonomi Bakanlığı 
ölçüler -.e ayar müdürlüğünde Nurl 
Nural kızı F. Hüriyet, Boğnzkeaen 
Yeremya aparbmanı No. 2 d Bilgili 
Ardıç, Kadıköy kıl ortamektep A·l 
den 364 Münevver, Adapazar Allbey 
mektebi ıınıf 2 den 164 Ferruh Tan• 
rıverdi, Fcrlköy Ermeni mektebi ır. 
8oyacıyan, Gemlik Gazi M. Kemal 
mektebi 4 üncü sınıf 126 Beiim, Bııraa 
Sahaflar çarşııı kırta&iyeol li.. A bdul
lalı oğlu Başer, Ietanbul ticaret m k· 
tebi orta kısım 1028 İrfan, Zongul ık 
Onzipaoa cadde1i No. 44 de eh: el 
Yaşar oğlu Azmi, Zonguldak mü t ıı· 
tik Bny Çetin kuı Muberken Çctm, 
lstunbul 12 inci mektep 263 M. Me
lıha, İetanbul erkek liıeıi 9 6 'J.1cvfik 
Kutay, İstanbul 4' üncü mektep A-' 
den 37 Suat, İatanbul 2 inci mektep 
B • 4 den 679, Beyazıt Olim• 
huriyet cadde!!i No. 16 dft .Mur-
taza, lstaobul kız lisesi F-1 den 1544 
r .. ey ıa, İstanbul 6 ıncı mektep 5 inci 
ıınıf 181 Celalettio, Alman lisesi sınıf 
D-3 den 128 Ziya Bay ve Bayanlar. 
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- "Nullı " terbl,.ıl eeftP ı Ordalanma ._. Hferber edll
t.teye . 'er, ernlanm ela o teki- medilderW hW,orm. Bu, bl,le 
ile izhar etmelidirler. Onlara oldakça Alm•nlar pek de Uul p 
baylece ceYap vermek llzım ••• 
lnıi:izlere, Franaızlara bayi• k .. 
baca hitap edebilirler mi bak .. 
lam? Çekler klSpek mi ki Alman
lardan tekme yeyioca kuyıuldan
nı aal asanlar?,. 

De~ 

Etrafındakilere ı&ı ıuclirdlk
ten sonra •özlbı• devam etti: 

.. Bir defa çamurlara JUY•r
ı.nchktaıı 80Dl'a, fercluı ıla clim
tlik durabilecejinizi mi zaaaedl· 
Jorsunus? Hem ijilip çizmelerim 
pladıjınm Almanlann ft laemede 
8izln bu ıdUetinlzclen hllledar 
olacak olaa blttha SilaY .Wetle
rinin menfura olacataaaa hiç 
flpheniz olmama!,. 

E edbinlljf ile Harbiye Nazırı
nın btiıbGtan hl ddetinl mucip olan 
HaYa Nazan, orada buluaanlana 
ara•mda en dyade .Ok6Det •• 

aojııkkaalahtam muhahza eden 
adamda. Harbiye NAZll'lma 81zlerl 

demezı.. Fakat bk korkakhk 

ıa.terin•k bittabi onlar da a• 

• 
10" POSTA 

a•L&dacla Jhıe Mrabem. 
U.........,.. M .. daldbcla -........ hlldbaetl ... bizim lehi-
.... taftllatta bahmaaktadar •• 
... taYWata Berli• ta ..... 

ana tberiDde hiçbir telir ,.,. 
mamtlL 0aa koJay koJaJ korkak 
ta duemeıdl. Bundu Jlnd iki 
.-e evvel ... ,. OD Hlda , .... da 
lkea AYU8turJaclaD kaçarak ltaı,a 
... a kunetleriae iltihak edip 
ka1clolmat w '*tok bawa _....... 
nbelerinde aawaffakıyetlv imza. 
aarak hava kalaramaalan arama 

Perdlta ile o...... ohWe 

kanpupa. 

Şimdi ffarblp Numaa ba• 
kırak; 

"Ba llJledllderialz IJI h.,.. 
amma, baanlan harp IMJdananda 
talu&kuk ettlrdlktea 10nra, •içbir 
kıymeti ol ...... ADI Wr tumaaa 
maruz kalaak • ki ha, her dakika 
muhtemeldft • Pnt eellrial aaal 
m&dafaa edebilirsiniz. Utfea 
llyler mialnls?,. Dedi. 

Tanuz Hancl- Olllblllr 

- "Her dakika ma dediniz? 
llyle ani bir taarruz ancak ha
ma elabillr M O da b.Jbacle-
6. Al• ..... .,_... til,te bir 
taırrazu yapmak için Wrtek ta,
rare fİ?OIU bDe hazar detDdlr.,. 

- "Buna rape.. Jln• ani 
lrerkumuz laawadanclır ... 

- .. O,ıe 1a o da mın wuı
fenizcDr •• b&yle bir ihtimale 
Mzır olmaclajmw da. YUifeob: 
ltiNrile. kaW edemeniair.. Yok· 
• haaa itiraf• et1·1onu.-?., 

- Ha1ar. fakat bk t.k ta,. 
rar•1i bile •ferbs ..... 
hnlaeleriae bir damla beuia 
koymamak aaretile rayet mtite
pklaz clawaadıium zannecliyo
,... Hiç fu1mah bir havada, yu
laan clemir -bp JdcLmm kendi 
1--· -L-:-ı · 
-..-•ı• ~-~=·· 

Harb·,. •um. alçltlkle hakim 
olabildiği bir hiddetle bava na
Slftll• hakta. 

.. Janda .. dedi, .. llz cenr 
bir ademımız. BDna ı&ph ... yok. 
Fakat kumanda ettiğiniz bnet 
.Wn aklmazı baı r azdu alm f. 
Alman) a, taarruz ederse yalnız 
.. Ya kuYvetlerile deiil, eHndekl 
"8tla Yeaaitilç tar"' ~ktir. 

ret bulurlar. Ta17anleri ~ 
bile, toplanmm onları cllf6rmek· 
den aciz mi? ıc..cB ta,,....ı.rlmll 

••ylrcl mi kalacak? Hem ~ yahm 
Pratduı bam.dlyonaau? Al
maaJann Dnda .. hrl, ani bir 
haYa taarruzaDa tamamen açık 
delil mi? korkcluiumu bafamza 
ıelM blle halkımın bayle bir ih-

timale kartı bamlamadık mı? Ea 
kllçDk çocafwa bilar herkelia 
ıu mubal nr. Soa iki Mne 
ıarfaada yapılan aıjmaldanmızm 
Amrpacla ... yoktur.,. 

5azllDln bu lm•na ıelince, 
harbiye nazın etrafı:ıa bakb. Her 
taraftaa tanip aedalan lfitillyor
da: 

-
11.)aadal unuta,.....• ki 

Avrupa, bir tarafa çekilip ltıblm 
imba edilmemize biglne blama1." 

"Fnnsanan doatlujuaa kale 
almayonauz." •·AJmaa,. ..,.. bir harbe 

•beWJet ...,.9 cuant eti• 
mez.,. 

.. Belki OD aene 10nra ceant 
edebilir. Fakat timdi lmkllll yok." 

"Ya..,.ıaYya buna ne der?,, 
~ki Polonya bile beyle •ç

ma bir aebeptm dolaJI taarruza 
maraz kalmamıza talaammll ede
m-... 

.. Almanlar Ha.yadan ela ç_. 
ldnlrler.,, 

Fakat bltla bu ltiru farta. 
Dua ha•a nazarının dDtDnc .. 

lerlaia illerinde hiç bir tu 
yapamadı. Gayet llkOnetJe: 

- " ADala ...ı..edeceği klm
Hyl nftlce cleH edermİf. " dedL 

Reiı bu fırsattan istifade 
ederek içtimai tatil etmek l.tl
yorda. Ayap kalktı: 

- " Glrüyorum ki deYlet •• 
millet" mizia .. ref Ye hayıiyetDe 
altenulp olma1acak bir aurette 
banket etmemek laaaaauada 
laepimis mutalttloz. Fakat ba 
~·•• dabüude Almanyum 
balda .... talep:Ubi la'af .... 

bi,._ kalama " dedL 
Bundu aonra aalondaa ç.a.a 

umünn blrw birer ellerini midi, 
fakat ffaya Nuanm )'amada 
ahko,da. 

••• ••ata 
l•tanbul BORSASI 

2S ·•· 1939 
ÇEKLER 

1. T. L. için L T. L ivin 
Hn· rwk o,7931 Tip,.. f,IG 
Part. U,fl 11..aa 1,11136 
llt•ıte t,61 ..... • ... 
•rlkHI ..... v.,.... •.ıı• 
AU.a lf,38 Pette t,52U 
C. .. Y,. 2,UN Bllllrlf '11,199'.f 
lefra 65,79.JI Bdıı.t 8',11'15 
........... 1,1171 ..... ,. Kr ..... 
Pr. 11,11 JIS M•,•H ,. 1085.!ll 

ESHAM •• TAHVILA.T 
Lira Lira 

.... lır.CNaaa) ..... .. ••• tt ıl,u 
• • ........ , ... ft3J '-'...... ..,_ 
• ...... , il,- l ... cn11 D ...... 25 

o ... a1a ...... &\'8 oı,._ • 00.-
1.ıaau. • fw- »at .a '-&•• l C\79 
"' ..... ..., • .,. Js,st • • u .,70 
.... t,17 ReJl 1,275 

Aaa•.rıa•llOY. ~· Traanr --
• • IG P. 21911 R•lataa 10,-

Aude"• • IOOY.,.. OaldWaı • ı._ 
1.rk Q, Y. 11,- 1'•k• 08,ot 
Je•. Tra•Yq 2', MıaırKr.l'•t• 151,-0....,.. .,_ . • . Jt.U '2,50 
terbe it, · • • • ııu ..,. 
lla••ıal 111,- Leldila -.-
,....,_ Jt,IO 

MESKOKAT rJ 

ftrk altua ----- cR-!lt 
Kana, 1 

ı... • - ca . .... 
"· • MI (V alalt, 
.. • Hl1 .... IMtlblrllll .... 

.....,. t4.50 (ca.....,.~ -l 
aaakıı .. (0..9. ı J.'9 tH••·t> ar•all ,.... 

._ ..... __ • _lllet_IWrl __ .. _ .... _•_
1 

R .... , • SIOıl 
\ca.ia.Jll .. J 4UJ Vahit) • IJIJ 
(AaısJ 4'15 ~J a... barW 

Parla Borusa 
Parl1, 25 - 24 Ni1U tuiltladekl 

bor1a ••zı,.th Menbl k1J19eder 
borP• ••Jft •untaum lttldadıaı 
mulaafaaa edl1or. Yerli ealaam, tereffll 
laanketleriade ••••• •dlfor Ye ,..ı 
takdire t•J•D tenlddler ,atterlrorlar. 
Eraaaıa nab kunetle tatanayM' " 
bir .ıktar tereffl ka1cledl1wlar. Rlo 
tiato, a.,.. O.tela ... sa .. ,.. ..... 
........... kadar .......... luri11• 
pbaMa ...._ bil'aa ..... PJ'll . ...... ....,. ,. .. ..._. ..... . 

500 Lira Veriyor 
Okuyucularımız, Bu M 
sabakamızı Kolaylıkl 

Takip Edebilirler 
1{){) ~i~i!Je NE KONUŞUYORLAR 

5()() Lira Ve 
Hedi!Jeler 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(S) inciye 25 

Arnc11 on ki"'• (10) •r 
Hr•, 100 kltlr• de 
(129) llra kır••tlnd• Nuh· 
tellt hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 

t - Bea ...,._ roratdu-, Mnp 
1 - A ...... ..._ lııelld MI•. 
1- a.. lalr bhn lçfo dlaea,,._, 

ea it• wun ..... 
f - EY ukl •• ıll tıalt • .,_ ı 

Son Posta 22 Nlaan P.. 3 - llaababya lftinlr 
zartul ılbıüaden ltibarea kolay, bilmek iP. 30 ......._ .. 
herkesin iftirak edeblleceji bir IHnı lmpmlara cloldarup ... 
mlaabakaya bqlada. ••k lbmcllr. Nobaa im 

Mllaabakuua pdur: pderenler mlubakap 
Herp Son Poat.'ya bir edemezler. 

....tm konacak •• ha reamia 4 - lliaabaka mlddetl 
albaa, r•lmde •• koaaplllupn p6. Realmleria a..,ı 
Wldlren d&rt cllmle yavlaaktır. pda itibar• lmabal " 
Siz bu dart clmleclea Wrlnl olmyumlanmaz 18 fllD 1 

lmpoalannı 8oll Poata 
aeçlp biıe bUdirecebbdz. Realmde baka •-arluim 1r&1ııı1ı... .. 
De koauıuldup baldoadakl dirler. 7 Huira•claa -
ihtimalleri ı&atenaek lun de cevaplar kabul olunmaz. 
altaada dlrt cimi• ya11l•1tbr. S - Gel• cnaplu 
Ba rend tetkik edecek ft ba PO.ta tarafutclaa t .. kD 
cllrt ceuptan blrial •.W bize bir hakem heyeti tandiallU 
bUdlncekainlz. tetla1t ecllete~ •• 9d ay 

Son Posta'lllll bu yeni mU- cevaplan bulaalana heclly 
aabakuıDa blltln kariiw lplrak ayıracaktır. Mlabab D 

19 Huinll Çarp•ba s 
edebilir. ..... ...... illa .-acakbr. 

Mllaabaka prtlanmız ıanlardır. 8 _ 8oe Poat.'cla ~ ... 
MU••bak• .. rtl•"I lana ne bnclilerl .. de 

1 - Reaim altmda pterilea bu mlllabakaya iftirak ._. 
alzlerin r•me en uygaa olduğu- 7 - MDaabalrada kazan 
na kani oldutunaz bir tanffini fU mlklfatlar nraecektlr. 
aeçiniz. Ba alıb aumaraauu ku- (1) inci,. 100 
pondald yere ipret edlaiz : Altı- (2) " 79 
aa laim Ye adreaioizi koyunuz. (3) ,ncUJ• llO 

2 - Mnaabaka 30 ıilo (4) ,, H 
devam edecek Ye lı•&h bir (S) lnc:tp .. 
nalm koaacakbr. Kariler 30 r.. AfrtC• On klt"9 
abnln kuponlarını topJamktan (10) •r nr .. 
aoara birlqtirip Son Poata 100 ldtlJ• de (1&) 
mlaabaka memurluğuna sinde- lur•etlnde muhtelif• 
receklerdlr. reler. 

l•tanbul 3 iinci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
8) lira •ukabiliade birinci derecede ipotekli o.!!!J» paraya çe...u.• 
.. karar werlJ .. " tamam aa 1892 Ura.· kmut-kaymet takdir 
Kadıklyde lbrabimaj'a mabaHeaiade Koftunca Hekim Lambo aoka.., 
lla eald 1/m yeni 31 ••aralula marakkam maabalıç.e bir eY taaıaalf 
açık artbrmaya Yanclilmiftlr. Artbrma pqiDdlr. Artbrma1a 
edecek mGtterlleria kıyaetl muhammeaia " 7,5 lllalbetllal 
pey aq-1 ftJ• mDb bir baakaam lelnhlat ..-..,_ 
obaalan icap ecler. Mlteraldm ....... taaaifat, t..Ylrip w 
borçlart horÇlaJa aittir. A1ttarma ..-.... 1-6-935 tarlıılDe .... 
C.rpmha ıftnl dairede malaalll maUa.ne talik edileeektlr. 
arttırma• 21·5-935 tarihine mlsacllf Puut..& - clainmade 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artbrmacla bedel. 
meti muhammenenia % 75 ini bulduğu takdirde latte b~ 
Akıl takdirde aoo artbrmamn taahGdD baki kallllak lzen 
ma on bet ıb• d1tba temdit edilenk 11·6-93S tarihine 
Sah sini aaat 14 tea 16 ya kadar l>aincle yapılacak 
artbrma neticesinde •• çok arttınua ldlllcle .. r•lü-1!1!1 
2004 namarah icra ve iflla kanunuaan 126 ma maclclellae 
kan haklan tapu aicWerile .. bit olmı1• ipotekli alaaldarla 
al&kadaramn Ye irtifak halda aahiplerlnin bu laaklanm •• 
fah ve maaarife dair olu iclclalanm ilin tarlhindea iti 
20 ılln zarfında enala mlabitelerlJe birBkte Dairemize bOdin.., 
lizamdır. Abl takdirde haklan tapu alcillerile aabit 
.. lıf bedelinin paylqmaaınclan hariç kalırlar. Daha fada ..allll!I 
almak lateyenlerin 934-194 D111Darab tloeyada mewcut e 
aalaallea IMlcia " takdlrilDJ1Mt raporunu ılrlp 
illa ..... (2111) 



SON POSTA 

OSMANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
( Mltarellı dı'frl•I• tarllll) =-~ 

V ~İıddti~ Müta~k~ş..Akdi için Heyetle 
Zabit Göndermek istemiyordu .. 
Ylldın111 Ordularl 1 hakim oıamıra• 

Halbuki ordu, daha hAIA tarihi rak: 
"zlfeahıl lf a ediyor yirmi miall - Şeyketma 
.._.. d ' da t Bu zat mec-
• .._ \Jfman kutı11nda mer •• •P ·• 
te - .. 

1 
• d Yal- auadur. Kendlıf. 

~-- •ne 1ebat eyli1or u... ne b6yle mtıhlm 
1..-.._ ordulan grupu kumaadar bir vazife tetdl 
,_ deruhte eden (Mustafa Kr dil "al p ti • emez. 
bı, •ta) , Halep dvanada me 

8 Kadın Perm•I• 
'1 lllOdafaa batb teılı etmlftL Bu a&zler, Vah· 

laattı cebren ıeçmek bnkln- detthıin hoıuna 
~ia karpıında kalaD ID,Uiz ~: ıitmemiıtL. Hal-
..._!_kuvvetleri, bu qı1mas çe~ buld, Damat Fe-
--..a &alnde te•akkuf etm rlt Paşa bak· 
~yetini blueylemftlerdl. kında, (mecnun) 

V • aoan, (Medine) de.. Artık tablrlal ilk kul-
._ ••tanla hiçbir rahata ve •• lanan, Jnet Pa-
•laaleıl kalmıyaa ba, ç6l orta...- ıa deifldL fe-
:•ld kalede de ( 549 sabit •• rlt Paıa, Balkan 
0.140) neferden ibaret olaD TDrk harbi uaaımda :-.u. etnflanm ihata eden k• da Lonclra kon- fnılliı Gaeralı Tanlhncl 
f Arap lmnetlerbı• kartl em- ferallDa g6ad.. • ti gev J kıacla tabii bazı ıeyler tuavftl' 

la)llz bir inat ve ıecaatla harp rilecek heyetin nyase n• ua bu)rulmuftur. LOtfen balllan 
ttnıektel d. lr ktaia ric'at edea mek iıtemif ve bu arzulUD be- ı6yler mlaln1z? 
"'"'etle:' .. •· : Oı varhldarıaı huıulD için refikası sultanı, d Ferit Paıa - EfeadHim.. Bu· 
llaubafaza e;İeme:elerdl. ılnci ıultaa Mehmed• 

16: : radan yanıma Rum patrlkhaneal 
Ord • ti bu merkezde miftl. Paditah, Ferit paşası kitibl Kara Teodorl Efendi_. 

' 

unun yuıye L-- d Kimli pqaya ,. •n. be tıtarık• marah~ arzusunu • razam alacağım .• (Taht vapuru ) (1) na 
1-raııl b::n dm gGndermek.. Dk bildirmlt: bineceğim. Bandırmaya geçeceğim. 
tııadnf d: ak dltmaD mlllAzl- - Mtı!°ktın~. 10 arıuıun Oradan da bir yoJ bulup ( Mon-
lllha • ece .ıa ...... ek; ;rerln• ıetiriveriDIL 

• d~balet eylemey\ u~Brt DemiıU, Erteıl ı&n Ferit pap droı)a gideceğim. Doğruca Amiral 
~ bır ihanetti. Fillaaki ala- Babıally• davet eclilmft•• Meclb Kaitropun karııaına çıkacağım. 

Uçuk aenedenberl birçok m huzuruodaı Amiralı g6rlir görmez, (bOikaydll 
l'ıılJliyetler içinde harp eden ;r:; _ Londraya tepi buyuru• f8rl, Devleti Aliyenln te1J1amiyeU 
!~•ı ve hırpal&DDdfb. ~bl • luna, naıul bir hattıhareket takip mOlldyesi llzerlne miltareke 
dıger m&ttefik ordular 11 • • buyurulacak?. aktelmeslnl teklif) eyleyeceğim. 
~hk eaerlerl ıa.tererek elın DenllıniıtL O saman, damat Eğu Amiral bu tekllfimJ kabul 
~ ıilihı atmaauıtı. Ttırkl• Ferit pat• birdenbire rerlade• etmeue; baaa derhal bir...,. ...... 
-... tevekkll ..... ., deılD bir 11çramıft bir aktlSr haU almfı •wlaJIL Loaclra,a ıfcllyanm; 
•, kile bltla ordU911• - Ramellde bizi• halda fet- dlyecesim. Tabii hemen knaYadr 
~Q ~ Eğer mukavemet ldJall var. Alimallah. bir ~f yerecek. Ben de binip ı.o.c1ra1a 
~liyona. ıoo kurfllD atıl• Jef vermem. cll:r• bapmıtb· .. sideceğlm. Krala: 
"le •• 

808 1
1111,0. clllfmaD liar rit paf8mD bu tamn• •• bu :- - Babanı11a eül bir domta(2) 

~ kınlacakb. . leria• h•ket ı~kalmlf, ıa a- ıeldL ffuzurunma lrahal bu111ru-
Ancak bu azim llel ıirltllecek ıam Kimli pata 11e: • nm; diye haber g&nderecetfm. 

t,ı, llllltareke mnzakereli, devlet - Mejer bu herif. mecaua Ve kralın huzuruna çıkar çıkmaz: 
•• lllilletln menfaatin• hizmet lmlf. t tlqmetpenahf ittihatçılar memle-

;d•~illrdJ. YokP, 1.,.!dan ilkihladm• DlF_'..ı•t ın~:=m:::caunan• lıa- keti bir felaket uçurumwıa dlftk-
L~ Paıamn .ayledıtl p bir ~:_. P8~ .. ..1-- ibaret de- düler. Siz halla eyleyin... cliyece-
uır u:ıa. k a k tı..-., uu11UUuau jim. Ve •.• 

lllltareke teııuP.; oc re • r .mcleld .azlerl .. h••• Arzular!... 
'-illett ebecllyen esaret• mahklm jilc:IL Ayan :c:.aı...n bir takım Bu ipe sapa gelmez 86zlerl, 
'baaelıı: demekti. ye ~war~mial tetkil etmekte izzet paı~mn ne kacar dinlecllğfnl 

ÇllrUk Bir D11f9•c• _... ~~iplı bualan bilm... ve bilml) orm. Yalnız malfam olan 
,._ Ferit Papnın b• pıt~- ....... bile, ıadrasallllll ,·_. birteY nna, lznt paıa Ferit 
:..aıdea bir g8D ıoara. -- .. u ı6yledi.ı.I ıu IÖıler• karfl, pqadan aynlır •J rılmaz derhal 
• •~alıend il (Amiral Kaltrup)- ua •• • ı saraya rlmlf. Padiphın huzuruna 
'- e pi lfd. ıDkütla mukabele etmeli cap çıkarak Damat pqanm 16zlerial 
.\ ~IUye binr 111•ktaP oudr;) ta ederdL Fakat izzet Pqaam nakletmit. devletin bu nazik ıa-
ltt~ Kaltrop, ( M aıtarek• ı6zlerinl ifitmemlt ıfbi hareket man ye vazi3 etinde böyle mtlhlm 

lf devletleri aamı•• 81 ederek: bir nzifenin tfau için Ferit paıa• 
'ktine memur edilclltlDI : - Şimdi vakıt geç oldu. S.., nın g6nderilmnindeu Al'fınuar 
'-lifti. luet Pap. bu 111• dl : paıaya haber pdere~ = edilmes·nı rica etmiftl. 
'1.ralc 1araya aitti• p~ 18 ıabah ıbl ,anBD, talımat • [1] Padiıah'arm r8k6buna mahıu• 
"zettl. O uman araJanDda .. Dedi. olan vapura (Taht npuru) chnllirdi. 
la.ip muhavere ıeçtl: Bir 11eenu111 Damat Ferit . Ferit patanın bu npurla •yabat 

V M
a& ... -ke aktiae Ertesi ,en •druam ile Fent etmek latemu~ aeaba amiral Kaltro-

abdettln - ..... .. "91!1 eli • d biri · pua ıBzlerini kamE ıtırmak için ml 
ldaııerl 6ndermek nlyetind•lniz• • P.... &yan me 

118 
• •tmır idl? •• 

h.zet1 Pa - Nurettla P... lerc:IL Bu defa aral~nnda ıa mi- [2] Ferit paıaaın müptell old•tu 
... Erkınıha::ı • reisi Sadullah hlm konutma ıeçtı: rarip baatalıkların .. mlbimml, "••· 
Ye H I !_.. Rept Hlk· Jo•t Pap - Pap huretlerll dlıini daima ( deY ayaa1ı ) nda 1ı .. 

ar cly• m..-eıan ~•-'- L ı k --1.~ L-•- me1i ldL 
~et Beyleri 16nder••k ıuu---- ~D:.•~u .. bt,..•-==u=-uy=-ru~a:"ca~:::v11&U~~·~1111&~:"· ~~~=~====~~~-
~Yiaa. -:;::::;;;--------~----~--~---:':"'.:~-------, 

- Aaker ,anderm•k mt1aııip [ Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 
olur mu? .. Daha din, biriblrlniD L.-.-.-.--------------------" 
kanım d&kenler, ba,00 nalll 
l:airtbirlerile itilaf edebilirler? Taksitle Satılık Arsa 

- Eaaaen mıtarekel•rla ar 
lcerlv arumda 18paımaıı u.W
dendlr 

-

0

Halbukl ben.. 1>a111at Ferit 
P8famn g3nderllmesiıd dllfbl
Jordum. 

izzet Pqa, aklından •• hay .. 
11.ıden geçirmedlil bu teklif kaı
ll•ında o kadar bOyllk bir h•1"

1 

hlaaetmiı idi ki, bir anda lrad .. • 

Eıaı No. MevkJ Ye Ne•'l Depozito 
Lira 

Dl••• yolunda Klol F arer caddelinde Dostluk 
Yurdu anuuadan aynlma 23 parael sayılı 241 
m.tr• murabbaı ar... 965 

Yakarıda yuılı arsa llkl petin olmak tızere Hkiz ıennl •• 
•l•'fl taksiti• ve açık arttırılma ile utılacakbr. 

Jhal• 29 Nisan 1935 Pazartul pi aaat onda yapllacakbr. 

ı.teklllerin tayin olun•• ıUa •• 188tte ıubemize mOracaatlan. (96} 

Sayfa 11 

BİBiYB 
Ba lltaada Bergin j 

(Ingillzceden] Tercüme eden: Hatice Hatin 

Yüzmesini Bilmek Lazım 
Mae Kennedy ismindeki mer 

•ur zenaln lıt• ıurada oturu;ror-
du. Ona müracaatıma aebep btı
tthı Gmidimlıı ona bağh oluıu idL 
Eier o iller de bana bir it Ye

rirıe karımla çocuğum açlıktan 
61..J& teblikeainclea lmrtulacakb 
Neclea bltla lbaidiml ona batla
••fhm?. Bana boa aorma)'lmL 
Buan ceyabuu bea alze v• .. 
memL Belki bu meıbur milyon .. 
rin ıDnOn birinde buton ıervetlnl 
kaybedip bir cWe .. cl kadar fakir 
dftfmlt 01111&11 ve ıonra yine 
•rtul san uld Mnetinden daha 
fada para kazaaarak yeniden 
mll1oaer olarak ortaya ~ılnnıı 
bulunmuı. .• Ve bu bikly..W. de 
bence mal6aı olmuı bende o 
adama karp dula bir 
emal1et ayandırmlfb. 

J korkuya cevap verdim ve dedim ide 
- .. Beni dinle korku... S.a 

yanhı dlltllnllyorıun ve hanı 
yanlıı naıibatlar Yeriyoraun ... Bea 
bir ıecede milyonerllkten dilen
ciHte sukut ettim, klfi derec•d• 
derdim var .• bir de daha ellmtle 
:retifecek param varken aht1k ol
dujum tarzda bfr akf8m , .... 
jiaden kendimi mahrum edeme-. 
ve daima deYam ettiifm en pahalı 
reaturanlardan birine ıfttlm. 99 

Bllmlyonım ; fakat her halde 
ıimdl karp8111cla oturdujum ba
lan mqlıw milyoner Mac Ken
aed1 idi •• b• onun dudakları
•• bakarak idam Yeya hayat 
kararımı bekllyordumı 

Yaıamak hakkı veya 6lmek 
mecburiyeti. Fakat o. hiç de 
bunun farkında değildi galiba. 
Gayet •akin ve tamamlle fttea 
bahseden bir adam edaılle: 

- MaalHef ıimdlld halde bot 
bir itimiz yok.. Maamafth ileride 
boı bir yer olursa iki dtlfllnlrtb, 
dixordu. 

- Evet çocuğum ve karımla 
beraber açlıktan l>ldtıkten aonra ••• 
Bana hayret dolu g6zlerlı baktı. 
Bir edamın neden birdenbire bu 
kadar bir heyecan lçerlslne d\lş
m-.e hamt ed• slbl bir llaU 
...... Sonra pliba IMBl t...ul 
etmek ~ dejil de clalaa fula 
keadiai Ylcdaa•aa kaqa mazur 
ıa.ter ... k içlD koa...-ata baflaclu 

- Nedea b6yle heyeeaaa dtlftl
ak cletik•aL .•• EYet hiçbir .. ,. 
clea korlmwm•k... Evet adif8 
etmemek lbım.. Evet korkmamak 
ve bir llrll kazalarda eberl ka
zazede karkmau •• kendini ida
re etM mah•olup gitmez. ll&t
klll zamanlarda korkuyu atmala 
ve aoak kanhhkla kurtalq çar .. 
lerl aramalL 

Bakaaıa bem lize beaia bapmclu 
ıeçea ve bir puça ela herkala 
Wldijl hir vak'ayı alata11m 1 

•• Bir ,On bir baktım ki mİIJOD
lanm mahıv olmut ve ben hlr 
dilenci 1 ftZİyetlne [dltmlfllm. .. 
fena bir itte blltla Mnetiml 
kaybetmiştim. 

Cebimde para olarak blaa .. , 
dart dolartb.. Dert dolar... ı...
••••• detU mi? Eneli dlfln
dlha.. Kanum açtr. akpm :r•IHfiDI 
yemek mecburlyetiade idim. O 
zaman limde bir) korku belirdi. 
Ve korka kon uftu: 

" - Sakın ha timdiye kadar 
alıtık olduğun pahah reaturanla· 
ra l(İtmeye kalkıtma. bu dört dolar 
Ue daha dört aBa )'&fayabilir...._ 
ve dört glln içinde de hayatta 
yeni vaziyetini dUflnecek Yakit 
bulunun. Halbuki bu akıam alı
ıık olduğun pk ve pahah bir yere 
gittin mi yarıa sabah cebinde 
bet para kalmu. Eveti korku böy
le konutuyordu. Fakat ben, ben 

ltt• ze•ceml birinci defa olaralr 
orada tanıdım. Kanm benim ka-
rım.. zengin, d6nyamn en zentla 
kızlanndaa biri olan benim kanm 
beni o ıece orada g&rOyor, orada 
bekliyor. daha sonraları llSyledla 

-
11 Kapıdaa girdiğin _. 

~an yllzDnde ve etvarmda ayle 
bır kaypuzluk, a,1. bir , .. 
•atlık.. Ôyle bir ftltursuzl•k 
1ezdlm ki... işte ba halin hotu• 
ıitU 1,, 

Evet delikanlım insanlar, la-
1anlana ara11nda ylrllmez, n .... 
lemez, fakat yBıer... Evet yllzu .. 
Nasıl denizde yBzllltlne aylt 
ytızer.. Ye denizde oldutu tlbl 
hayatta da, hayat m8cadelemcle 
de batmamak ve IJotulmamall 
için lhım oJaa py •• korkmamalt
br •• Korkuyu ytıretbüzden ...... 
dıpa zamu nam kendinlll 
1Uyun berinde tutananız.. Ha
J•tla da korkmadığınız anda ha
yatın &zerJnduiniz. 

itte bea böyle kurtuldum 
delikanlı .• Ve ben hayatta ylbl
ctı değildim... Ben yalnız zensıf• 
bir babanın oğlu idim •e paıa 
getirir hiçbir mealek &ğrenm .. 
mittim. Ha\buki slı.. Slz l>nilme 
•• ıttzel, ne mDkemmel bonıe,. 
Ylaler •erdials.. Ve hlllda ko,. 
by01aaaa.. Nedea korka,__. 
•m. Slyles..ın.. Ha1atta •• 
Yafhk ol••• için ellabde -.., 
varL .. 

Yerind• blkb. Ba, ba-. 
kalk git demekti. Bea de kal'dla 
Mumafih bua it Yermedlll 
hakle Mac Kenned1'e kını ... 
mlftua... Çlnkl yerdltl aa
slbat Ue 'bende kalmamat •• 
bibaif olaa bir kuv•etl canı ... 
clırmafb. W.de meabaım kaynıyor
du. Ve kendim• karp dayduiwa 
bu emniyet De banp lf• bap 
vurdu IMm galiba muvaffall 
olacaktun... Buna keadı.ine llr 
Hyerek Yada ettim... Ve tqa 
kapılUll lnlhle ıelmlplm ki 1>11-
denbire arkamdan oaUD ıulal 
duydum. 

- Durun• dellkanhl SiM 
.a1liyecejlm var! 

Dlndtım... Gayet ddcll ... 
llkayt bir çehre ile konaıuyorcla,. 

- Şimdi, ıu anda, mue .... 
semde llzin için bir it çıkb.-. 
Sizi anıaje ediyorum... Yarın
dan itibaren ite batlayabillnl- ' 
aiz... YllrllyOıOnllzden, om~ i 
nnızdan we alnmızdan ft 

ıiblerinizdea okuyorum ki ..• Sif 1 
artık demin benim odama alr• ~ 
lraduiz, nmltalz ve hedbln inaal 
deiUslnls. Ôyle memurlara •• 
eııesemde ihtiyacım yo~ 
Fakat sizin ıibi iradeli, baka ... 
ve kendine emin bir memur ••• 
MOeaseaem• daima llzım olacalte 
br.. Yarın lt baıına. 

Haftanın en gth.el filmi 
JENNY JUGO, PAUL HÖRBIGER • THEO LINGEN 

tarafından bir sureti hariku'idede temail edilen 

BU GECE BENiMSiN 
NDkte, n•••• kahkaha fUmini g6rmek içlll bqtla 

~~ M E L E K Sinemasında ~_. 
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Nasl Ö D 
• inci • kıeım No. 26,.. 

iter h•kkt mahfuzdur. 
26 • 4. 935 

ve 
J\•asıl Doğdu ? .• 

Naııl Yaşadı?

Nasıl Ôldiir 

Okuyucularımızdan Aldığımız Mek-
tupları Da Şimdi Basıyoruz 

Yaz.ılarımızı karşılayıcı mahi· 
yete olarak aelen ve uzun oJ. 
dukları için tefrika arasında 
de.rcedllemiyen birkaç mektubu, 
bitaraflığımıza binaen - aııllarına 

dokunmayan fazla kııımları taye
derek • aynen dercediyoruz: 

Muhterem efendim 
T efrikanızı baıındanberl alAka 

ile takip eden okuyucularınızdan 

birfıi de benim. 
Tefrikanızın 36 numarala ve 

28 mayıı 933 tarihli nUshaıında 
hafısettlkiniz Kayseri muta1arrıfa; 
zamanın en ileri aelen münevverle
rinden ve serbest fikir ıahlplerlnden 
birisidir. Umum matbuat mftdllrll 
ik~ Takvimi Vakaylde ıUlfUyara 
dokunan bir hAdlH yUı:Unden 
AQdlllhamlt Han tarafından az· 
ledllmit ve irade fle ilk açılacak 

vilayete tayini tebliA' edilmlı 
iken beklemiyerek mevkilnin çok 
dunundaki •azifelerl kabul ile , .. 
nelerce Manaıtır, SeıAnlk, Dede
ağaç taraflarında mülkiye mt1Jet· 
ti9liğl ve yıllarca Arnavutlukta 
dolaştmlmıı ( Ye bu haYalide tef· 
rikanazda lıml geçen birçok ıe· 
vatın çok iyi tanıdıkları) Kırıehlr 
ve Havran gibi ıaleyanlı yerlere 
nef yedilmlı ve Ha•randa aaaylıt 
temin etmif, yedi ll1an bilen bir 
sattir. 

1 - Ezcümle Kayaerl çok bft· 
yllk bir tehlike ıeçlrmlı idi. Sa· 
raya ve idarel mutlakaya ılddetle 
merbut olan ve aynı zamanda 
halkı dilılr etmek yUz;Unden aley· 
hinde ılddetli bir nefret uyandı· 
rao... dlyorıunuı. Babamı ebedi 
metfenine ( Zeynelabidin Ef. ha· 
tıraıı ) binlerce ldşllik bir kafile 
( ha ba bizi bıraktın nereye gidi· 
yorsun ) feryadı ile ıötlrmUıler
dir. HUrrlyetln illnından iki ılin 
ıonra halkı dilgf r eden ye şiddetli 
bir nefret uyandıran bir adam 
hakkmda balkın bu ıeal en bUyUk 
şahit değil midir? 

2 - Hacll köyüne bu ıatın 
el altından bu ıekllde haber g&n· 
derdiğini ne ile te•bit edlyor•u· 
nuz? Böyle bir proparanda olsa 
olsa halkın gazabından korkanlar 
tarafından uydurulmuı olabilir. 
Bundan babamın zerre kadar ma• 
lfımab yoktur. 

3 - Galeyan ara1ında hüku• 
mete gelerek isim ve hUviyetlerinl 
Eiklrde mazur görlllmekliğim li· 
zımgelen bir kaç zata adeta linç 
etmek iıteyen halkın karıııında 

babamın vaziyeti tarif ettiğiniz: 
gibi değildir. 

4 - Iıt• ben annem Ye kar
deşlerimle bu ıırada Asarcık 
sayfiyeainden, gönderilen haberle 
yetiıtim. Ak sesi henüz geçmlt 
olan babaman bu hasta halinde 
gözyaşlarını zaptedemiyen aile ef· 
radımız karşuıında beni yanına 

oturtarak her zaman yerdiği fa• 
zilet ve doğruluk nasihatlerinden 
birisini daha aldım. 

Kadınlar babamı eve nakil 
için hazırlık yapmak Uzere ayrıl· 

dalar, ben yanında kaldım. Bu 
sırada odasına hatırını sormaya 
e raf ve memurlardan bir baylı 
zevat geldiler. Hiçbirisinde baba· 
ma kartı her zamanki sevgili ve 
saygılı hareket ve muameleden 

1 

Tarihi 
Müsahabe 

( Baıtarafı 7 iacl rttsde t 
g6r0lmUştUr. Bu inanılmaz: hAdlH 
1616 te oldu ve kıral ikinci 
Şarl'ın üzerinde cereyan etti. 
Bir bUyUk doktor, 0 lbliıler, 
illçlar Ye hekimler ,, adla 
eserinde o kıralın b6breklerinden 
rahattıılanmıı olmaaına lbtlmel 
Yeriyor. Kıral, •açları kHlllrken 
lhtlliç geçlrmltti. Saray doktorla· 
rının ilk marifetleri bol bol kan 
almak oldu. Sonra h&1tanan arka· 
ıına hacamat wruldu, aaç11z ba• 
ıına aert bir yaka konuldu Ye 
ıonra akla ıelea, ıelmiyen her 
t•Y yapıldı. ikinci Şarla . verilen 
lllçlann bir kıımı ıunlardır : 

Antimvan, kaya tuzu, ebegll· 
mecl yapratı, menekıe, paacar, 
kökü, papatya çiçeği, dereotu 
tohumu, nfran, aabırotu, arpa 
ıuyu~ tatlı badem, anaıon, nane; 
Hdef çiçeği, güvercin pi•liğl, ka· 
vun çekirdeği, kudret hel•ası, 
karakirııız suyu, erimlı inci, kireç, 
kır zambağı, ıakayık çlçeif, bin· 
distan cevizi. kinin, yonca, amon• 
yak. Za•alh kıral bütün bunları 
yiyib içti ve •.• ısıdn t •• 

Zamanımu:ın doktorları hennı 
pek az ıey bllirler. Fakat en fa· 
kir hasta bunların elinde yakın 
zamanların hükOmdarlanndan da· 
ha çok emniyettedir!. 

(Not ı Bu mu1ahabe bir Ame· 
rikan ıazeteıinden lktJb&1 edil· 
mlıtir] 

M. T. Tan 

Gagrimübadil 
Bonoları 

( Baıtarafı l inci yU.sde ) 

lkl defa teıebbUı yapmıı, fakat 
bu teşebbüslerin lklıi de neticHiz 
kalmı~br. Gayrimllbadil bonoları 
boruda kote edildiği takdirde 
fiatları derhal yllkHlecektlr. 

ÇUnkU bankalar o zaman bo· 
noların yüzde yetmiı beşi nlıbe· 
tinde avans verecekler, bu sayede 
bono sahipleri de bonolarını ıat· 

mak zaruretinden kurtulacaklar· 
dır. Borsa da bono fiatları Uzerin· 
de nazımlık vazifesini görecektir. 

mini taııyan babamın el'velıl 
gUnkn, dünkü ve bugünkü rical 
arasında çok tanıdığı vardır. 
Bunları teker teker zikretmek ve 
malümatlarına müracaat etmek 
te mtlmknndUr. 

Suiniyetle vuku bulmadığın1 
zannettiğim bu yanlıi ve bir ölU· 
nUn temiz batırasrna hakaret 
eden kıaman tashih edllme1ini 
nmlt ve rica ediyorum. 

Merhumun btiyllk oğlu 
Hükumet tabibi Dr. 

Cemalettin Arifi 
Cevap: 

( Doktor bay Cemaleddin Arif ) e 
bu mektubu mGteakip nrditimis 
ceYapta, bu ynılarımızın mehazı, o 
aırada 6Hetelerde intiıar eden ve hiç 
kimse tarafınd.:n tek;ı;ip edilmeyen 
yazılar olduğunu bildirmif.. Ve bita• 

raflıfımısa binaen bu uzun mektubu, 
eserin hitamında neıredeceğimizl vn
deylemiıtlk. lıte bu ndimlzi zama
nında ifa etmekle vuifemizi ifa 
etmif oluyoruz. 

' ' Gılediçga ,, 
Çitleri 
Pekiyidir 

( Baıtarafı 7 inol ,nsdl t 
mak gibi irili ufakh Ye bıçaktan 
tehlikeli dikenlerle dolar ve bu 
ağaçların blribirlno giren dalları 

6yle bir duvar olur ki araıından 
ne kötU hayvan, ne ln1an ğeçe
blllr. Hattı bısyle bir duvarı yok 
etmek llzımgelse bu iti ateıten 
baıka çare kolaylıkla baıaramaz. 

Gılediçyadan çit yapmak Jçin 
bahçenin çevresine bir hendek 
açılarak toprağı güzelce iılenir. 

Sonra bu hendeğin toprağına 
çift ııra nıerioe çapraıtlama 
olarak elliıer ve~ a yetmlı beşer 
1antim aralıkla titrer çekirdek 
ekilir. Yahut ta doğrudan doğruya 
genç fidanlar dikilir. ilk yaımda 
iken ara11ra ıulanırlana iyi bil· 
yUrler. BDyUyOıUne göre birkaç 
sene ıonra boylanınca tepeleri 
Ye dıı yanlara taıan dallan 
keıilir. Böyle ke1llip budandıkça 
dallar ııkııır ve bu tı her sene 
tekrarlanırsa iıtenilen yükseklikte 
dikenden aşılmax bir duvar elde 
edilmiş olur. 

Gılediçya çiti ondan sonra 
tarlanın hem sınırı, hem bekçisidir. 
Böyle bir çit torunlarınıza b!le 
miras kalarak onları da çit 
derdinden kurtarır. 

Çiftçi 
Nazillide muallim Bay Hıza ö~, 

Kemaliyenin Şahaor köyünde Osıuao 
Eröz, Saray Çerkeıköy<le A. llı ıın 
Eryola: 

Mektuplarınızı yeni aldım. 

Sıra11 &•lince cevap vereceğim. 
ç 

l•J Zirnat hu•u•undııkl nıUt•.Ullıırlnhl 
sorunu&. Son Po•ta'aın (Çiftçi) 1 
ılse cc•ah vt rccektlr. .............................................................. 

( Toplantılar, Davetle!::) 

Galatasaray izcilerinin 
MUsamereleri 

Galataaaray izcileri dGn akınm 

li.. konferanı aa'onunda aenelik 
mOaamerelerini nrmiılerdir. MOaa
merede bir çok tanınmıı ze•at hazır 
bulunmuş ye Molyerden bir piyea 
oynanmıotır. 

Heyet tarafından açılan reaim 
aerıi•i çok beQ'enilmiıtir. MOHmere 
buarlin de tekrar edilecektir. 

e 
( Bat tarafı 1 inci yOı:de ) 

kalp durmasını, bUti\o emsali ke· 
siret ine tercih eylerim. 

Fakat tabii, münasebetsiz bir 
yerde kıkırdamamek ıartile, zira 
kalıbı, meselii be:ediye helasında, 
yahut EminönUndeki tram•ay 
bekleme yerinde dinlendirmek 
hiç. itime gelmez. Hayatımızday· 
ken, meslek, vazife icabı ortalığı 
telaşa verdiğimiz olmıyor değil, 

fakat ölürken de etrafı yaygaraya 
vermek, dosta düımana, ve ela
Jeme kepaze olma.k iıtememl 

• Kadıköy, Mühürdar caddeei, Şeref 
ıokağı, lOJ numaralı hane, Avukat 
Bay Celal Sırrı: 

- Vallahi, ben de herkes 
gibi evveli ölmeyi istemem. On· 
dan sonra da tabii, olabileaiye 
geçinden gelesi ecele; acı aızı, 
ıefalet, ha.talık çekmeden kolay• 
kavu9mayı tercih ederimi 

• 
Niıantaşı, Karaman aokağı, 18 

No.lı hane lı:omieyoncu 8. Vedat Cavit: 
- Bu da ne biçim... Daha 

doğrusu ne biçimsiz sorgu! 
tıpkı: "kırk satır mı isterain, 
kırk katar mı ? ,, gibi bir şey. 
Halbuki, eski masallarda bu su· 

Halledilmigen 
Bir Muamma 

( Baıtarafı 1 İnci yibde ) 
larm Ozerinde tebeyyün etmemişti. 

Bu iki adam nezaret altında 
l>ulundurula dursun, bay Hüseyin, 
hastanede zabıtaya bir ifade 
daha vermİf, bu tıte kimsenin 
ıun'Utaksiri bulunmadığı, kazaen 
kendi bıçağı üzerine düşerek 
yaralandığına anlatmıf, eldeki 
suç maznunlan da aerbeıt hıra· 
kılmıştır. 

Dün, adliyeden poJlse bir 
istida havale edilmit Ye gizli 
kalan bir cerh Yak' aamln meyda· 
Da çıkanlma11 lıtenmiştir. Bu 
istida, yukarıda hlkAyeıini yaz• 
dağımız hAdlıeye aittir. 

Bay Hüseyin, timdi yine 
eski ilk iddiasında 11rar etmekte
dir. Kendisinin, karı•ı tarafından 
öldUrtUlmek tehlikesine maruz 
kaldığını ve aeçenkl hAdiıe· 
de de ilk ı~yledikltrinin doğru 
olduğunu beyan eyleyerek Ye 
kendisini •uranların meydana 
çıkarılmasını, karısı hakkında da 
tahkibas icra1ını istemektedir. 

Şimdi Samatya poliı komi· 
serHği bu karmakarışık hadiseyi 
ayd nlatmaya çalı~ıyo. 

Küçük 
Katil 

( B: ıtarafı 1 inci yiizde ) 
evinde bir ıığınh olarak yatıp 
kalkıyordu. KUçiik katıl hAdiae 
günü bahçede kıvrılıp uyumuştu. 
Yanıba{ııda çifteıi duruyordu. 
Dayısı Bay lbrahimin altı yaşın· 
daki küçük çocuğu Hi!mi yanına 
geldi. 

Küçük Hilmi çifte ile oynar· 
ken horozunu ka! dırdı. Sonra bu 
kimsesiz, himayeı'z çocuğa ıata• 
ıarak bir çocuk ıakaıile uyandırdı. 

Mehmet uyandırıldığından hid· 
detlenmişti. Delice bir hiddetle 
çifteyi eline aldı, tetiğine dokun· 
duğu gibi dayısının oğlunun ka
nma girdi. 

Beragma ağır ceza mahkemeıi 
kllçUk katili alta ay hapis ceza· 
ıına mahkum •tmiştir. Küçük 
Mehmet, hapiı yatacağı için de
ğil; dRyı oğlunu öldilrdiliU için 
hapishanede ağlıyor. 

Ad. Bil 

" 
ale maruz kalanların bUyUk birer 
suçları varmış. Benim gUnahı111 
ne ki? yoka. hayattaki, dUnya" 
daki isteklerimizi yerine getirip 
tamamladığınn:a mı kanisiniz ki• 
Ahret sorgularınl\ baıladınız 1 

Hem, insanlar, istedikleri sil" 

da, hatta İötediklerl şeklld ölmek 
imkanlarına aşağı yukarı sahip 
ıayılabilirler. Asıl güç olan, 111"' 
sanların, ölmeden evYel, iıtekl .. 
rine kavuşabilmeleridir. Ve beO 
istediklerime kavuıtuktan ıonrı 

gelecek olan ecelin, biliiıtian• 
her tür!Uıüne razıyım 1 Zira, emel
lerine kavuşmuı ve kanmıı kllD" 
aelcre ııelen ölilmlerln en if ker 
celi•I, en kötüsü bile tatlıdır 1 

• Sirkeci, Ankara PerukAn bay Muıtaf•1 

- Hiçbir ıekilde 6lmlye ai
yetil değilim. Hem durup durul"' 
ken ne diye ölllmU istJyeylm 1 
istenecek tey kıtlığma kıran mı git 
di ki ? Ya mazalla b, verdi tim er 
vap azrailin kulağına gidiYerir de, 
gelir baııma dikilir ı 

- Al lıdediğinl derH? 
Vazgeç bayım, vazgeç... Sell 

sahife dolduracaksın diye beO 
tatlı canımdan olamam 1 

Bir liıhidam 
Daha 

-
( Bqtarafı 1 inci yG:ı:de ) 

Vaka hakkında yaptığımız talr 

kikata nazarn, 9öyle olmuştur: 
Kocamuıtafapaıada, Mildafaar 

milliye caddesi üzerinde Bay Mu· 
zaffere aid (S. 7) numaralı bir 

arsa vardır. 
Bay Muzaffer bu araayı ka} ıd 

biraderine vermiı, o da ev yap

tırmak üzere te1Vlyeitürabiyesiol 

icra ettirmlyo başlamıft&. 
Akşam beı buçukta ameleni• 

ııkı bir çalııma zamanında, bir 
denbire btıynk bir toprak yığao& 

çökmüt ve ameleden Salim il• 
Hasan bu yığan altına diri diri 

ıömUlmllttllr. 

Yakayı görenler, polisi haber 

dar etmiıler, ~emurlar, bu yıkıP" 
tınln kaldırılmasını ameliyey• 
muhtaç görmüf, itf alyeden yardı dl 

iıtemiıtir. 

Derhal yetişen itfaiye memul"' 
lara, az; zamanda toprak yığınbsıııl 
kaldırmıılar ve iki ameleyi d• 
yer altından ölüm halinde çıkal"' 
mıılardır. Bunlardan Salim a• 
zamanda kendisine gelebllmişs:e ~ 
Hasanın vaziyeti tehlikeli görüld~ 
tedavi için Cerrahpaıa haıtanr 
ıine kaldırılmıştır. 

Poli• inhidam ıeboplerioi t•t" 
kik ediyor. 

·························································"""" 



- Aailim her .. ..Wt _,..te çabam •"" .. 
bkyuımaıa ...... 
NEVROZİN'.lea alan•. 

- Seyahatle NEVJ{O. 
ZlN'ia allkua ..... ? 

-Her yerla .. ... 

blriltlriae ay•U, ltm• 
ıoğuk •••lekettu, ııuk 
••mlekete, bazaa da 11-

eaktu aotuta ,ıtmek 
lilam lauta ecleltllir ...... 
ama lçla "•.ı,ic.e ..,.. 
eltilli* .. Çok ilJlk 
faydalariaa 1ır4 .... '1M. 
Ôlft Bel ve ltomatlula 
ajnlaraaın yeıAne illcı 
NEVROZIN ı Jamm
cla eblk etmem itte, 
NEVROZIN'in Myahatl .. 
.ıtka11. 

aov K 

T~YYARE PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengi 1 etmiıtir. 

Yul Tertip .pllaını ı•ra11ua.; 
1• el kefideai 11 Mflyıa 1935 dedir. 

IUJUk ikramiyesi: 21 • O O Q Uta•. 

• • 

Çocuk Haftası-Kumbara Hana .. 
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Cehennem Zebanisi 
Esmer Gülün Anlathğı Macerası, Şair Nedimi Şaıırt

mı1t Onu Şefakat H:slerile Çırpındırmıştı 

Nedim Efendi. Esmer Gllllba 
ta•8İ)e8ae riayet etmif, Deli 
Veliyi tenha ıokaklardu dolaıbr
tarak kimseye göstermeden eYine 
aaklett:rmlfti. Ve Soma.. ahbap
lanndan bir cerr .! h ptirtmit. 
l>itap bir halde yatan De.l Velinin 
kurtulmaaı için ne mftmklnM yap
maktan çeklnmemifti. 

Nihayet 11ra, E.m•r Gali d:n
lemeye gelmifti. Çıraia• ıef6• 
ıecesinde Eımer Golnn fettan Ye 
ve çı:dırbcı cazibeıi karıısında 

perişan olan Nedim Efendi. ıimdl 
bu habeı kızımn karşııında J lireii 
tefkat ve merhametle çırpınan 
•ir insan kuilmittL 

Eamer GW. •ihya •ihya laa
Jabnı anlatbkça, bu hauu pir, 
ltir heyecan meabaa haline gel
miıti. Hele Deli V eliain o illhl 
atkı, bu ince ruhlu adamı bDıbU
tıDn vecde getlrmlı: 

- Sübbanallah.. Ba,le bir 
ltald:rıçıplak makulfllad.. bayi• 
bir af k.. Hey bari buda.. Sen, 
nelere kadir deiiltin?.. Eier ia
terıen, bir kadının nermin par
maklan uuanda, pulattaa aort 
kalpleri bile, bir balmuma ıibl 
eritiraio. 

Demiftl. 
Esmer GDJ, macerHına ıu 

ı&zlerle hitam vermiftl: 
- Amber Ağa denUea • 

cehennem zabanial ıultan efendi· 
tliye götllrmtlftl, o ıece alzllce 
ortalık ağarmadan geru ıelirkeıı: 

- Hazar ol, Eamer GIL Ya• 
nn, 6b8r gtln Hainle uzunca bir 
aefere çıksak ıerek. 

Dedi, sordum: 
- Ağam, nereye srlderb. 

Bunca ıevittijimiz Oımaa Beyi, 
nasal olur da terkederlz? 

Ağa, b11 16zlerime cevap 
verdi: 

- Hey budala kız!.. S.nia 
glSnül dediğin, hemen bir hotÇa 
zaman geçirmekten lbaRltir. o .. 
man beyle 11vipyoru sanırsın. 
Acap bu sevdama ae fllne kadar 
devam edeceğine elinde bir Hne
tin var mıydı? Şu yalan dünyada, 
nice dilberler karıuıunda lha-Ylh 
ettik. Nicelerine mabıer fbliD• 
kadar gönOI bağlayacağımıza dair 
and!ar, yeminler içtik. Amma 
gönlümllzDn ıe•kl tamam o!duk
tan sonra artık cilmleain birer 
k&t•Y• atıverdik. Filhal Oıman 
bey bu,nne bugln, MDI ıevmek· 
tedir. Ukin ıuna kani ol ki bu 
.. vda, tezce geçecektir. Bahu1111, 
aen bir Habqtsln. Tabüdir ki 
o, yine kendi cloainln umbak 
derili dilberlerini IJzleyecektlr. 
imdi, aen bize bak. Biz, bir 
clnsdeniz. G6n0llerimlzl ne kadar 
beyazlar Ostünde gezdiraek, yine 
ıeYklmizia aon arzusunu, kendi 
16nüllerimlzde dindirmek iateriz. 
Sana, ıu kadar mDjdeleylm ki, 
batana de,let kutu konmuıtur. 
tez zamandL •• 

Birdenbire Amber Ağanın 
ı6zünü keıtlm: 

- Bre ağa!. Beni O.man Bey• 
le de bqgöz ederken bö.> lece 
ıöylemif tin. Şimdi de yine bu 
devlet kuıundan bahıederıin. 
Acep bu aefer, kimlere pefk9f 
çekeuin? •• Yoksa, beni alıp MıllJ' 
nltanına mı iletmek lıterain? .• 

Dedim.. V • bu 16zlerim- ! 

le, beni aevgili Oamandan 
ayırmak iıteye.a Anber AA-a· 
ya bir takaza etmek istedim. 
Fakat bu sözlerim, bu kalleı he
rife hiçbir lıicap vermedi: 

- Beli! Seni bir sultana ilet• 
mek isterim. Amma, o sultan 
Mıı:r ıu:tanı değildir. Habq ıul· 
tanıdır. Hele timdi, ıesin kea. 

DeC:L 
Artık köşkün kapnma geJ

miıtik. Anber Ağa bircenbire 
eUerini başına çaldı: 

- Hay bre medet. Bu ne 
haldir? .• 

Diye bağırdı. Birdenbire şa-
11rdım. Anber Ağanın yüıilne 
bakakaldım. Ağa, homur homur 
a6yleniyor: 

- Kapalar, ardına kadar açık .• 
Sofada !fık yanar,. Eyvah, ıırn· 
mız fit olacak.. Perili klSıkün 
tıhıımı bozulacak. 

Diyordu... Ağa, bl5ylece söy· 
lenirken orman taraf tndan ayak 
aealerl peyda oldu. Hemen bir 
tarafa sindik. Gelenleri bekledik. 
Ve sonra Osman ile o mel'un 
BiJAI atanın sellerloi ftlttik. 

Amber •ia bunlan karııladı. 
Y akaJanna aarıldı; 

- Bre De ftJe1'8inlz?. Ba ka
pılan ardına kadar açup lflğı da 
böylece bırakıp nereye gittiniz. 

Diye baiardı. BiW ile Oımaar 
- Köıge bir yabancı firmir 

tL Onu hakladık. 
Dediler •e sonra Deli Velinin 

ismini 16ylediler. O anda ıBıle
rlm kararda. Benim yDzOmdea 
kendini ınz g6re kurban eden bu 
adaman ne dayanalmaz bir derde 
airiftar olduğunu anladım. Bir
denbire kalbime aerpilen bir ••uç 
ateıle yandım. 

- Bıre zalimler 1.. Ôyle bir 
baba yeğlte nasıl kıydınız 1 lanet 
olaua ıize. 

Diye batırdım. Oraya dllf-
dOm, bayıldım. Neden aonra 
kendime gelmifim. GilzDmll 8~ 
bm,etrafa bakbm. K8ıkdeki ya
tağıma yatıralmışıdım. Hemen 

aıçrayıp lıtalkdam.IY erlerde ki kan 
lekelerini l'ÖrDnce, az kalsın, aya
:ınm çakdıjı kadar bağınp tekrar 
ba7Jlayazclım .• , Ama bereket •er· 
ıia kendimi çarçabuk topladım. 
Yavaş yavaı kapılan açup, dıta
n can attım. Aşkıma kurban i'İ
den Deli veli)I arayup bulacak, 
onun derlıiae kaımet olmayan vil· 
cuduma, 6lüaDnlln kolları ara~ına 
atacaktım. itte oau ararken, lize 
rutladam. 

Zavallı haaas talr, 16zlerlnl, 
odama bir k6ıeılne dikmiıti. 
Gizlerinden azan yqlar, penbe 
1aaaldarıada nemli izler bıraka
rak, ••yrek aakallarının ara11nda 
kaybolup gitmekte ldL Uzun za• 
man, der~n bir ıüküt ile geç mitti. 
Ve ıonra N.,dlm Efendinin tatlı 
•• tannan sesi i,ltilmitti: 

- Hey, kaderullabf. Bir kann
canın bile, dileğini verlrain. 
Atk uaruna can feda eden •e 
canananan vuılahna ermeden ölüm 
azabı çeken ıu n•allı kulunun 
hayabnı bağıılL Bu ınzeJ dllnyayı 
yarattın. Bu fllzel dünyanın ıeYk
lerile ıu lciz ve zayaf kullarım 
aldattın. Bari onları bU.blltün 
n&murat 6ldDrme. 

' Arkua .. ., ı 

/ 

.pAQA 
~BiQiKTiQEN 
.~T-bD'R 

Osmanlmadan Türkçeye Karşıllklar Kılavuzu 
- 30 -

l - Oı türkçe köklerden gelen 
ıöslerin brıısına ( T. Kö. ) beldeği 
(allmeti) konmuıtur. Bunların her biri 
hakkında ııra ile asmanlanmızın 
(mütehueıt) 7azılannı ıazetelere n• 
recefiz. 

1 - Yeni lı:onan lı:arı ılıklarm iyi 
ayırt edilmesi için, geregine göre, 
Franıızcalan yazılmış, ayrıca örnekler 
de konulmuıtur. 

S - Köktı TGrkçe olan kelimelerin 
buv,ünktt iclt>nilnı i t n kullanılın tf· 
killeri alınmııtar. Asla ak olan bak, 
uh ügcüm olan hiıküm, Türkçe ''çek,, 
kökhndea ıeleD ıekli gibi. 
Makul olmak - Uıalmak 
Makule - Tiirlft, takım, kategon 

(terim olarak) 
Maldl. - Ters 

Ôrnek: Netice maküı çıkb -
Sonuç ten çıktı. 

Mal - Mal (T. Kö.) 
MAIAmal - Dopdolu 
Mlllyani - Bot söz 
MalikAn• - Yetil, malikine (T. 

Kö.) • Fr. Domalne. 
Mal(il, alil - lğcil - F r. lnfirm• 
MaUil ıazller - lğcll aavatçdar-Fr. 

lnvalides de perre 
Mal6m - Ôyle, belli, bilinen 
Malüm meçhul - Bilinen bilin-

meyen 
Malftmat - Bilgi • Fr. Conna-

iuancea 
Mal6matfüruf - Bilgiç· Fr. Pedant 
MalQmath - Bilgin - Fr. lnıtruit 
Malzeme - Gereç· Fr. Materlel 
Maamafib, maazalilr, maabaza -

Bununla beraber, böyle ise de, 
böyle iken, fU var ki 

Mamelek - Neıi varsa, van yoğu 
Ômek: Bfttlln mamelekinl maa· 
rif işlerine bır•kb - Neli Yar-
18 (Yarma yojonu) ldlltGr itle
rine bıraktL 

Mamul - Yapık, yapıi 
Ôrnek: Ba fabrikanm mamulih 

uğlambilyle tanınmışbr. - Bu 
fabrikanın yapıkları aajlamh
ğiyle tanınmıttar. 

Mamur - Bayındar 
MAni - Anlam 
Minam - Y a•an, bot. anlamm: 
Mlnend - Gibi, benzq 
Manevi - Tinel • Fr. lmmateriel 

Örnek: Bu kitabı her okudukça 
yeni bir manevi haz duyarım -
Bu kitabı her okudukça yeal 
bir tine) haz duyarım. 

Mani, mania - Enıel, &ıge 
Menkabe - 1 • Deıtan, 2 • (Bakı 

hiklye) 
Manbk - Lojik (T.K6.) 1 • Fr. 

Logique 
Hakim, feyleıof - Filezof • Fr. 

Philosophe 
Fe~efe - Filozoff-Fr. Phllosopble 
Filolog - Filolog • Fr. Philolo

gue 
Filoloji - Faloloji Fr. Philo!ogle 
Hayatlyat - Biyoloji • F r. Blo

logie 
Atikıyat, ilmi aaari atika - Ar

keoloji • Fr, Archepologle 
Mebhaıllbefer - Antrodolojl 

• Fr. Anthropo!ogfe 
Grafoloji - Grafoloji - Fr. 

Gradhologfe 
Dihlyat - Teoloji• Fr. Theologle 
Telgraf - Telgraf • Fr· Teleı

rapba 
Fotoloji - Fotolojl • Fr. Pho

tologie 
ilmi nücum - Aıtrolojl • Fr. 

Astroiogie 
Nekroloji - Nekroloji • Fr. Nec

rologle 
Bakteriyoloji - Bakteriyoloji • 

Fr. Bacterloloıle 
llmülarz - Jelolojl Fr. G~o

logle 
Jlıantoloji - Jiıantolojl • Fr. 
Giıutolop 

Haloloji - Haloloji • Fr. Hallo-
lofie 

lpolojl 
loıi• 

Manzara, tablo - Görey -
Tableau. 

· Ôrnek: Sergide hiçbir ~ 
tablo yokta • Serıld• hiç 
gtizel ıörey 1oktu. 

Menzara, nezaret - G6rl • 
Vue 
Ôrae)q Bu evin manza 
(nezaretine) doyulmaz • Bu 
görllalln• doyulmu. 

Mamume - Dizp 
Maraz - Haatalak 
Marazı mU.teylf - Salpa • 

Epidemi• 
Maraza mnblikl mllltevll -

ran • Fr. Epidemi• mort.U• 
Mariz - Haıta 
Mareke - Vuraıak, anqak • 

Cbamp de babaille 
Marifet - Bllıf • f,.. Conna 
Maruf - Tamnmq, upn • 

Conna 
Maruz kalmak - Uğramak 
Masal (meael) - Maaal (T.K&.. 
Muebak - Geçmiı • Fr. 

dent 
lluke, nikap - Ytızlnk 
Maalahat - it • Fr. AfJaire 
icabı maalahat - lfia gere 

Örnek: Onun makamındd 
dı•lmuı icabı maslahat idi 
Onun orunundan kaldır 
itin gereği idi. 

Masraf - 1 • Harç, 2 • s.ypa, 
Sarfetmek - Saypamak, 

mak 
Maıru, ur'alı-Tutarakb 
Ma11etmek - Emmek 
Muum, blınaih - An, au 
Masumiyet - Suçsuzluk, anlak 
Masun - Dokunulmaz 
Maauniyet - Dokunulmazlık • 

lmmuniU, 
Ôrnek, Muuniyetl meaakill 
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