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1 ·Habire Ta el.b hir 1 
._.........---:---_______ Kazan ya 

Bir Senelik ihtiyaç için De 
Benzin Depo Etmiş 

Buna Karşı Da lngiltere 
Tayyare Yaptırıyor 

~imdi ti• d•11İz ve haatı sllilıl•11m• gdrııı lrııllt•r• il• Alm•11g• 
•r•aında ••ı ıö.t•rJgor 

Etrafımızdaki Halk Ne 
Düşünüp Ne Konuşuyor? 

Gazete, Rakı, 
Şarap, Süt 

Ve Su Sözleri 

Bir Berber 
Dükkanında 
Konuşulanlar : 
Bir muharrirlmiz; muhtelif 

llluhitlere, muhtelif 11nıflara me~ 
lap kimıelerin, boı zamanlarında 
•n f aıla neleri• alakadar olduk· 
larmı ve neler konuıtuklarım 
öirenmek iıtemiştir. Bu merakla 
da birçok yerlere ııirip çıkmıf 

klnında tuttuğu notları okuya· 

cakımız. 
BuıDn başhyan bu eğlenceli 

.. rtyl takip etmekle ılde hoı 
waklt geçirmeyeceksiniz. Aynı 
zamanda halkın en fazla nelere 
kartı alAka duyduğunu da anla
mıt olacakıınızl 

* * * Takılmde, ekseri mUıterilerl 
(Devamı 11 inci yüzde) 

Harp Sözü 
Bitti Derken 

,Tekrar Alevleniyor 
Londra, 27 (A. A.) - Nlyuı 

Kronikl ııaıeteainin diplomatik 
muhabiri lıtihbarma göre, Al· 
manya, her biri 250 tonilltoluk 
12 denizaltı gemiıini derhıtl in· 
ı• · etmeğe karar vermiıtir. 

Ayni muhabir, Almanya'mn 
bit aenelik ihtiyaçlarını karşılaya• 
cak kadar benzin depo etmlt 
oldutunu ılSylemektedir. 

Deyll Herald ııaıeteslnin Ber• 
Un muhabiri de ayni havadisi 
vermiştir. 

Gazeteler, bu suretle Alman· 
yanan Veraay muahedesine yeni 
bir yumruk daha indirdiğini, bu 
yUzden devletler arasında yeni 
bir silah yarııının daha başlaya· 
cağını yazıyorlar. 

lngll ere, Hava nfaabne Hı:ı 
Veri~ 

Londra, 27 (A.A.) - Gazete-
( Dnamı IS lacD yOzde ) ---·--·-···------....... -.-........ ___ ._.. ...... 

Suriye Arapları 
Bize Kırılmışlar 

Biz, Kadın Kongresinde 
Arapça Konuşlurmamışız 

•e etrafında çene çalanların ll· 
kırdılarına kulak mi1afiri olarak, 
dinlediklerini not etmiıtir. Aıaiı· 
da muharririmizin bir berber dllk· m 

Berut, 25 (Husust) Son gün• 
lerde Arap gazetelerinin baııla
rmda çok garip yazılar çıkmaja 

başlamııtır. Bu meyanda akla 
sığmaz bir ıayiayı dillerine dola· ~ Mfi.sab~kamıza Siz De 

iştirak Ediniz I 
Müsabaka Kuponu 

500 Lira 
Veriyoruz 

''Son Poıla,, h•r k•ıitt hoşu11• 
6İd•c•lc faydalı bir müsdaka aç• 
tı. Kaç gü11dür d~oom •diyor. 

LutJerc 10 nunca ıeyf•mızJalcl 
i.z•hatı okuyunıu. 

Realoı 1\ um arası : 7 

Yazı Numaruı ı 

lıim ------
Adreı -------

'Yukarıdaki kupona rHaln yanındaki 
4 ce'flptan Hçtlğlnlala No. 11111 H .Jalm 
.. aaıeılnl:ıl doldurup .. klayııua. 30r .. 
-1• çaktıktan aoara bu kupoalan Soa 
Peal• lıııilınec• aemwlu una liaderlnı .. -

( Duamı 6 ıncı yllzde ) , ....... ··-··· .. ------ ·--
Bir Sahtekar 

Şebekesi 
Müddeiumumilik dftn aahte 

mekl~p taıdiknameal yaptıkları •• 
kullandıkları lddiuile Muzaffer, 
Ziya ve Faik adla Uç ıı•nç hak· 
kında te•kif kararı almııtır. Bu 
kararı icap ettiren hldise ıudur: 

Muzaffer Maltepe aılceri lise
ıine gimek iıtemit •e lımir erkek 
liıeainden aldığı bir tasdiknameyi 
de mektep ldarealne vumiıtir • 
idare bu taıcllkna~tden ıtıph .. 

(Duama 6 ıneı 1l•d• > . 

<;alışıyor 

Surl9e f•tl•r••ıo,.un• merk•% olar•k tasovour uJl'.ı11t Şam 

Halepteki Taşnak Komi-
tecileri Aleyhimizde He
zeyan DoluBir Beyan

name Neşrettiler 
Berut, 26 ( Huıusi ) - On Uç -ı Uk evvel şoförlerin isteklerini 

gUndenberi yeniden başhyıın şo- ret eden Suriya yiict komiseri 
örler rrevl bu gün ıona ermiıtir Dömartel ıoförler cemiyetini ka-
~· . mOdd

1
'!t

1 
ı,ınde ıoförler ile patarak tiddet aiyaaeti gö•termiı 

urıye po ıı arasında mOteaddft fakat bunun bir netice Yermtd:-
~arıılaımalar olmuı, birkaç po- ğini görünce ıoförlerln birçok 
lıs yar~lanmıı. 18 grevci tevkif iıtekleri kabul edilmif, grev de 
edllmlıtır. Bu arada grevciler ıona ermiıtir. 
husuıl otomobillere de hücum ede· 
rek liç otomobili devirmişler, iki 
kiıinln ölümüne sebep olmuşlardır. 

Gr•• eanasında komünistler de 
harekete geçerek beyannameler 
daj'ıtmıya kallnımıılar, Şamdan 
Beruta gelmekte olan bir treni 
yoldan çıkarmak iıtemlılerdir. 
Fakat hükumet tarafından alman 
tedbirler aayeılnde bilylik bir 
badiaenin önUne geçilmiıtir. 

Fransa komiıerl Dömartelin 
Şama yaphğı seyyahat, S.rlyede 
yeni şayiaların çıkmasma sebep 
olmuştur. Siyasi muhafilln de tas• 
tik eder görUndllğU bu ıayialara 
göre, Suriyenln bir federeıyon ıek· 

linde idare edilmeai muhtemeldir. Bu 
federaayona, 1923 den 1925 sene
lerine kadar tatbik edilen Suriye 
federasyonu idarealnde olduğu 

( Devaıaı 6 ıDcı yüsde ) 

Haylaz Bir Oğul Babası
nın Kafasını ·Parçaladı 

ıeyden haberi 
olmadan yft· 
rUyen babası· 

oın kafaaına 
' 

Erej'll, ( Huauıl ) - Eurada 
Kavaklar köyUnde feci bit cina· 
yet olmuı, bir evlit ıopa ile 
babaıının beynini parçalayarak 
6ldUrmUttlir. HldiH ıöyle cere· 
yan etmlıtlr: 

KaYBklar köyünden Hasanm 
uzun bir mtıddettenberl oğlu Ali 

ile aralan açıktır. Buna da aebep 
baba11nan ikinci defa evlenerek 
aldığı analıktır. Bu yOzden ••d• 
baba oğul arasmda 11k aık atıı 

"furmuı ve ıa
valhya yere Hı 
mittir. Hasa
nın beyni bu 
mftthlı darbe 
ile parampar
ça olmuıtur. 

ka•ııaları olmakta ve biri birlerile 
daima kUıkUn yaşamaktadırlar. 

E•Yelkl akıam yine evde kar

ıalaıan baba oj'ul bir dil kavga· 
sına baılamıılar, birlbirlne ıövllp 

uymıt·lardır. Kaviamn uıamama· 
ımı lıteyen Haaaq, dışarı çıktıktan 
ıonra Ali eline bir ıopa ıeç.irmit 
ve hızla arkadan koımuı vHazhk 
yanında babaııaa yelttmlıtlr. Ali 
90paııaa kaldırarak laiçblr 

Tq kalpli 
e•llt bundaa 
ıonra ölOnOa 
ce .. dini ıUr&k• 

IC•tll Hlil leyerek' aaz· 
larm araıına ıokmuı ve kot• 
koşa en dönmDıtnr. KatO yaka· 
lanmıı, suçunu itiraf etmlttlr.- lf--

16 
Savf• 

n 
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~iyasetile 

Alakadar Mısınız 
ubarrirlmiz dfin <le, muhtelif esnaf

larla konut uf, ve onlara yukarı
d ki •uoli aormutlur. A ğıda, 
top'adığı alaka Yerici cevapları 

bulacnkıınız: 

Kadıköy, Kilise so a , 
numarala berber dükkanı hlbl 
Bay Nlko: 

- Berberin a·yaaetle ne a!Akası 

olur ki? Hem ben lerber olmasam da 
uğratmam bu itlerle. ÇllnkO ıiyaset, 

barut sribi birtey. Dünyanın ba ı 
dertten lrurtulmıyor. Onun için, iu iyi 
ıiyuct, ııiyasetle uğr< şmemaktır benccl 

E ki Adliye arkasında, Ha
mam soka§ında kömUrcU Salih: 

- Biz ekmek parui!e uğratı

yoruz azizim. Siyaset bizim neyi
miz, inunın hanı, hamamı, pa
rnsr, pulu olur da siyasetle uğra~ırsa 
diyeceğim yok. Fakat bu itlerle 
uğratmak bizim sribi fıkarahmn kArı 

doğ il diri 

Tak im, Saraservller, 112 nu
mara b rber B. Mustafa Danı : 

- Berberin dOnya ılya1etile ala· 
ka11 ne olacak. Bizimkisi kulaktan 
kapme. Gelen giden mllıteriler ko· 
nuıtukça kulak kabartıyoruz. Ne 
duyarsak kAr kihyor. 

>1-
Pangaltı, KömUrcU okaöı; 

4 numar h tenekeci dUkk nı 

Bay Agop: 
- Alny mı ediyorsun y8hu? Tene· 

ke cinin siyasetle ne alıı verifl var ld? 
Sen bu suali ait diplomatlara sor. 
Bizim eiyaaetimiı. ekmek kavgası 

<ıtraf ında döner. Ondan dıtarı çıktık· 
mıydı, OtllrU2I ----

Zorlu 
Kadınmış 

Nermin, Hamal Mevludu 
Yaraladı 

Her yaralama vak'ıtsında bir 
erkek bir erkeği veya bir erkek 
bir kadını yaralamaz ya... Pek 
ender olarak kadının da "carih,, 
ııfatmı aldığı ve suçlu olarak 
tevkif edildiği görlllUr. 

itte böyle bir vaka dlln, Ga· 
latada bir umumhanede olmuştur: 

Hamal Mevlud isminde bir 
adam, Galatada Şerbethane soka· 
ğmda bir umumhaneye girmlı ve 
burada Nermin isminde bir ka· 
dınla tanıımıthr. MevlQt, Ner
rnlnle öteden beriden konuşurlar
ken her nasıl a aralarında bir 
kavga çıkmış ve bu kavganın 
sonunda da fevkalade asabiyete 
gelen Nermin, mua üz rinde bu
lunan büyük ve kalın ıurahiyi 

Me\'ludun kafasmcf yerlettlrmİ§tir. 
Mevlüt bu ağır darbe altında 

11ersemlemi§ kanlar içinde olduğu 
yere yığılmıştır. 

Polis, lıe mlldahale etmiı, 
yara~ • tehlikeli görülen Mevlıidu 
tedavi altına almıı, Nerminl de 
tevkif etmittlr. . 

1 

Ağalı 
şalı 

Mektuplar 
Ağa, hacı, haf az, molla, efen· 

dl, bey, paıa, hanım gibi llkaplar 
kaldırılmıı olmasına rağmen 
baZJ mektup ·ve telgraf adres· 
}erinde bu kelimelerin kullanıl-
dığı görülmüttUr. Posta ida· 
reai b8yle yazılmıı1 mek· 
tup ve telgrafları kabul etme
meye karar vermiftlr. 

Hastanelerde 
Belediye hutanelerlnde yeni 

tesl at yapılm&11 lUzumlu görUl· 
mUştUr. Bilhassa Beyoğlu hastane· 
sine yeniden bazı doktorluk alet• 
lerl icap etmektedir. 

1 
Postada 

Yeni Te kilatta Ba müdür .. 
lükler Kalkacak 

Posta ve Telgraf idaresi için 

yeni teşkilAt yapılıyor. Yeni teı

kllatta Başmüdürlükler kaldırıla• 

cak, her vilayette bir Merkez 
MUdUrlUğll ihdas dilecektir. Bu 

ıuretle hem memurin bütçesinde 
tasarruf yapılacak, hem de idari 

itlerin daha sür'atli görUlmeal 
temin edilmlı olacaktır. 

AtatUrk Köprusunun MUnakasası 
AtatUrk köprllsUnUn mllnaka· 

ası bugUn başlamaktadır. ihale 
altı y sonra yapılacaktır. Mana .. 
kasay~ ecnebi gruplar da 2irebi· 
lecektir. 

Bu Da Bir 
Mesele 

Bir Paket, P~stadan 
Alınamıyor 

Edebiyat Fakllltosl Dekanı 

Fuat Köprülü PariH gittiği zaman 

orada bir kitaphaneden birkaç ki· 
tap almıı, paraımı vermiı ve kitap

cıyn bunları posta ile lstanbula 
göndermesini söylemlıtir. Kitapcı 

bu paket:eri Iıtanbula göndermlı
tlr. Fakat Fuat K6prUlU bunları 

paket postahaneıinden alama· 
maktadır. Çünkü gümrük idaresi 

kitapların gUmrUğUnU almak için 
orijinal faturanın gUsterilmeıini 
istemektedir. Halbuki kitapların 

paraaı ödendiği için faturaıı yok· 
tur. 

1 , 

Beş· t ş 
c·na e: i ~n 

lçyüzü 
Evnlkt glln Beşiktaşta oır 

cinayet vakası olmuştu. Polisin 
tahkikatıoa göre bu lıte de bir 
kadın parmağı vardır ve vakamn 
tafsilatı şöyledir : 

Beıiktaıta Kılıçalide bakkallık 
eden Kadri, karısı Cemile ile mah· 
kemeliktlr. 

'.:emile, mahkemede Kadrinin 
afakaya mabkUmiyetl bakkmd 

karar almış ve bunu da icra ıaf· 
hasma getirmiştir. 

Bakkal Kadri nafaka borcunu 
vermeyince, bayan Cemile haciz 
kararı almış ve memurlarla birlikte 
dUkkAna gelerek kararı lnf az et• 
tirmiştir. icra ı,ı yapıldıktan sonra 
bayan Cemile, tramYay istasyo
nuna doğru lnmlı, Kadri arkasın• 
bıçakla kovalamıf ve polis mer• 
kezi civannda kadının ol olarak 
düşüp bayılmaaile fazla bir ıey 
yapamamııbr. Bayan Cemile, bu 
hadiseden sonra adliyeye müra· 
caat ednrek Kadri hakkında bir 
istida vermiş ve kendiıinl öldü· 
receğlnden babıederek kefalot 
altına alınmasını istemiıtir. 

Kadri, Erteai gUn kadının ak• 
rabasmdao Bay Şükrü ll karıı• 
laımıı ve ona : 

- BUtUn bu ·lanlann ebebl 
sensin!. diyerek kama ile muhtelif 
yerlerinden tehlikeli ıurette ya· 
talamıştır. işe müdahale eden 
polis, Şnkrllyll hastaneye kaldır
mış, Kadri de t vklf edilmiştir. 

imtiyazlı Şirketlerin 
Kongreleri 

Telefon şirketi heyetiumumi· 
yesl dün yapılmış, raporun m Uza· 
k•resl pek münakaşalı olmuş, 
hükumet komiseri bilAnçonun 
böyle kanflk vaziyeti} tasdik 
edilemeyecek}ni ıöylemlf, veni bir 
idare heyeti ıeçilmiş, raporun Ye 
bilançonun kabulü tehir edilmiştir. 

Komiser rapor v bilanço 
hakkında hükumete malumat 
verecektir. Maliye müfettiıleri ıir· 
kette tetkikat yapmaktadırlar. 

Tramvay tirketlnin kongreıl de 
dün yapılmış, bu tirketin bilinço· 
ıunun da yeniden yapılması ka· 
rar laıhrılmııtır. Yeni biliinço ha· 
zırlamnca f evkalilde bir içtima 
yapılacaktır. 

• 
1 • 

Tayyare posta servisleri baş· 
lamıştır. Yunanistan ve İtalya 
için her cumarteal ve salı günü 
ıaat 4 de, tekmil Avrupa için 
çarıamba ve cuma gllnleri ıaat 
f kide, Suriye için ıalı gilnlerl 
saat 18,30 da, Mısır, Filistin,lrak 
Hindistan, ıarki ve cenubi Afrika 
için cumartesi ve salı günleri e • 
at 18,30da Hindi Çini ve Aksaya 
Şark için çarpmba günleri saat 
19,30 da birer poıta tayyar 111 
hareket etmektedir. 

Türkiye hava poıtaları do 
Mayısta baolayacnktır. 

Eroin Kaçakçılığı 
Bir Adam Daha Tutuldu 

Bulgariıtandan Yunanistan 
yolu ile Türklyeye vo diğer ecne
bi memleketlere eroin kaçakçılığı 
yapıldığını lıaber alan muhafaz 
teıkilatı, bir kaç gUn evvel Yu· 
nan muhafaza m murlarile birlik-
te Dede ağaçta Yurklyadiı lı· 
mlnde birinin eYindo arama yap
mış Uç kilodan fazla esrar elde 
ederek ıuçluıunu Yunan adllye
ıine teslim etmlıtlr. Suçlu isten· 
bulda bulunan ı beke arkadaı· 
larının Stefan Penef isminde bir 
Bulgarla Rober isminde bir ya· 
hancı olduğunu ıöylemiıtlr. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

17 Mütehassıs 
Dün Sovyet Ruayadan 

Şehrimize Geldiler 
Dün Ruıyadan ıehrlmlıe 17 

mütohasaıs ustabatı gelmi§tlr. 
Bunlar Kayseri menıucat fabri
kasında çalışacaklardır. Bu usta· 
batılar fabrikanın kuruluıuna da 
ııezaret edeceklerdir. 

İlk Habeş 
Elçisi Geldi 

Habeşlıtanın Ankara masla· 
hatgllzarhğına tayin edilen v 
ilk Habeı elçiıi olan Artu Berhant 
Markos ıehrimize gelmiştir. Bir 
iki güne kadar Ankaraya gide· 
cektir. Kendislle konuıan gaze· 
tecilere Türkiye ile Habeşiıtan 
arasında bir ticaret mukaveleıti 
aktetmek emelinde olduğunu, 
Türklyenin Adisababada bir mas· 
lahatgUzarlık ihdas edeceğini, 

İtalya Ha l n meseleıinde 
Mllletler ce ....• elinin vereceği 
kararın bekleı.ildiğini ıöylemiştir. 

( Gü ai ~ rihi] 

Bir ki 
Satırla 

Hayriye lisesi önünde geçen 
yaralama hlldiıesl tahkikatına 

devam ediliyor. 
Arkadaşları Musta'fayı bôğ• 

nden ve karnından yaralamak· 
la suçlu bulunan Ali, Celal vo 
Ertuğrolun orguları yapılmıştır. 

Cerrabpaşa hastanesinde yat• 
m ta ol n Mustafanm yaraları 
iyileşmektedir. Yaralı hakkında 
kat'i doktor raporları verildikten 
aonra suçluların vaziyeti taayyün 
edecektir. 

* * .. Çimento Tarltefl 
Ökonomi bakanlığı tarafından 

yapılan ucuzlatmaya 1ıöre beledi· 
yece bir çimento fiat listesi h • 
zırlanmıştır. Bu liste yarın ilAn 
edilecektir. .. .. * 

Belediyeler 
Belediyelerin plAn, au, elektrik 

imar meseleleri karşısındaki vazl· 
yetlerine dair olan tadilatlı ka· 
nun da meclise verilmiştir. 

* * * Esnaf cedera yonu 
Türkiyedeki bUtUn Esnaf ce• 

mlyetlerini federe etmek için bir 
kanun laylbaın hazırlanmaktadır. 
Federaıyon merkezi Istanbuldl' 
olacaktır. 

~ * * 
Ergani Şirketi 

Erıani Bakır tirketi senelik 
kongresini diln yapmıotır. Şirket 
merkezl Ankarayn nakledilecektir. 

* -fc * TenzlUlth Biletler 
DeYlet Denizyolları ile Vapur" 

culuk ılrketinde tenzilatlı yük ve 
yolcu tarifesinin tatbikine bir 
Mayııta başlanacakbr. 

,.. * ~ 
Antep aylavı ÖldU 

Gazi Antep • ylavı Bay Retit 
Heybellada ıanatoryomunda 8lmüıtUr• 
CenazHi bugün kaldırılacaktır. 

* * * Limon Ucuzluyor 
Italyadan gelmediği için llmoD 

flatları biraz yllkselml , her san• 
dık 8 • 9 liraya satılmıya ha la• 
mıştı. Fakat bu hafta fiatlar dU· 
ıacektir. 

* * * Yeni Bir Park 
Halıcıoğlundakl AbdUlseUldl 

mezarlığının park yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu mezarlığın ya· 
omdaki evler de istimlak edile• 
cektir. .. .. .. 
Japon Tayyare 1 Geliyor 
Yarın Japonyadan buraya bir tar 

yare sr lecektir. 

* * * Yeni Febrlkalar 
Ankara, 28 ( Hususi ) - Kayıerl 

beıı: fabrika11 ı temmuzda, lzaılt 
kitıt fabrikası 1 eylulde çalııoııyi 
baılıyacaktır. * • • 

Mualllmler Ve 1936 
Ollmplyadı 

1936 da Berlind yapılacak 11 inci 
olimpiyat oyunlarına lise beden ter• 
biyeııl muallimlerinden 30 kitinin d• 
İftirak etmesi muhtemeldir. ~ 

=---
Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Hnsan B. - P2z11 ola .sirkeci baş.! .. 
Ne o?.. Gaz.eteler d:yorlar ki siz sir
ke erin içbe ~ üzde ) tmif beş ecza 
koyı yormuş unuz. 

Dur bakayım?... Adı bir tuhaf: l 
11Asit Asetik., midir, ne karnakatısı ..• Sirke· 
nlo içine böyle bir halt karııhrıyormuıunuı. 

Sirkeci - Hasan B!.. Herkes ıirkeyl 
hem gıda, hem de ilAç olarak kullandığı 
için biz de içine biraz ecza karıtbralım, 
dedik. 

. i 
Haaan B. - Anlaşıldı!.. Siz de ~ş 

ılrkecilikten doktorluğa ve eczncıhgn 
döküp onlardan bazıları gibi apartmaP 
yaptırmaya karar vermişsiniz 1 
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1 1 + Memlelc.et Manzarası 

Biga Köylerinde 
Son Posta 

Biga, (Husus!) - Blganın ıe· 

vimli ve verimli köylerinden biri 
de "Kepekli,, köyüdür. Bu köy, 
ıehrin 6 saat farkında, vaklile 
800 altın liraya satın alınan Ke
pekli çiftliğinin ~erine 32 yıl 

önce kurulmuş derli toplu 50 evli 
bir göçmen köytidür. 

Bu köyUn, kendine mahsus 
bazı hususiyetleri vardır. Marma
ra denizi sahille:rine pek yakın 
olarak kurulan bu tirin köyde 
yetiıen İspanya cinai nohutlar, 
fındık büyüklüğünde Ye kırmızı 
renktedir. 

Bu köyün halkı, her yıl no
hutçuluktan bir haylı para kazan• 
dığı gibi turfa:ıda karpuz dahi 
yetiştirerek Istanbula sevket• 
mcktedir. Kepekli karpuzlarını 
İ11tanbul piyasaıı pek makbul 
tutmakta ve karpuzlar k~male 
gelir gelmez hemen motör g8n· 
derilerek: 11Eşek batıran,, mevklin· 
de aahlle yanaıan motörlere 
yüldetilmektedir. 

11 Kepekli ,, karpuzlarınm iç 
yakıcı bir tatlılığı vardır. Par• 
makları biribir)erine yapıştıracak 
kadar ağdalı ve tatlıdır. Bunuıa 
için satılamayıp tarlada ııkarta 

kalan karpuzlardan pekmez kay• 
natılmaldadır. 

Karpu:ı: pekmezlerinln yenmeli 
çok hoıtur. 

Köy sahilden yUz metre yUk· 
sekte olmaıına rağmen havaaı 
bir az ağırca Ye ıuları lkabaca• 
dır. Herkesin kendine yetecek 
kadar aebze bahçesi ve bığı 
Yardır. 

Biraz yaylamsı geldiği için bu 
köyde bal da lstihaal edilmektedir. 
Tarlaları bire sekiz, on niıbetlnde 
Yerlm.idir. Köyde kahvehane ol· 
rnadığı gibi içki ve kumar da 
b.lmezler. Kadın erkek pek SAde 
giy:nip sade yaşarlar. Vakitleri 
müsait olduğu için yakında bir 
mektep yaptıracaklardır. Yeni 
yazıyı bütUn gençler hariçten 
öğrenmiştir. 

Köyün civarı ormanlıktır. Ara· 
ziıi, merası geniş oldutu için 
köyde koyun ve keçi beslenmekte• 
dir. Kcyden sahile yarım saatte 
inilir. Tepede olduğu için bu 
köylüler, J,arşıda iiden vapurları, 
motör:eri görürler. .............................................................. 

ı t .. 
' ' 

Son Posta 
Ye"ml, elyut, H .. ndia Y• H•lk ıraaetul 

Eaki Zabtiye, Çatal<;eşme eokacı.. 25 
ISTANBUL 

-
Gazetemiıdo çıkaıı yaıı 
ve resimlerin biitün hakları 
mahfuz ve saıetemiıe aittir. 

- . . 
ABONE FIATLAAI 

t 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Ki. Kt. Kt. 1(, 

TOR KiYE - - - -1400 750 400 ISO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 27-0 
ECNEBi 2700l1400 800 300 

Abone l>edeli pe~ioJir. Ad ret 
değiştirmek 28 kunattur. 

........ 

Ce1fm eflr•lc geri llM"ltme6. 

HAnlardan mes'ufiyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu~luk 

pul ilnvesı liiıımdır. 

r Post. kut\!SU: 44 t !stanbul ~ 
Te!gr11f ı SoopMtcı. 

"" Telefon : 20203 .... 

• 
MEMLEKET HABERLE/il 

.. 

Ormanlarımızı Kıymetlendir-
• 

rıyoruz 

Çalışn1alara 
lzmitten 
Başlandı 

lz?1it, (Hususi) - Izmitte top-
lu bır ormancı kalabalığı var. 
Ziraat Vekaletinin bet gruptan 
ibaret olan ormancılık heyeti 
fenniyeoi kiimilcn bu havalide 
çalıımaktadır. 

Orman gruplarının çalı~tığı İzmitteo bir görünüı 

mUtehaasıala11 yolları ve aalr hu· tir bunun için it• lzmllten baı· 

Bir kısırr. mUhendiı1 er orman
ların hududunu tesbit ve hudut 
ihtilafatını halledecek tecrübeli 
bir grup ormanların mHahalarını 
yapacak, diier bir parti bu m .. 
Hhaları bUroda kıymetlendirecek
tir. 

ıuaah teabit ederek böylece or· lanmııtu. 

Harita!ara nazaran mUtehasaıı 
memurlar ormanlarm getireceği 
randmanı heHp ve işletme tar· 
Eını teablt edecektir. Heyet me• 
yanına iltihak tdecek nakliye 
yani dekovil, ıoıa, hava tel yolu 

manlarımızın kadaatrosunu yapa· 
caklardır. 

Tnrkiyenlo alelumum ormanları 
Ak ve Karadeniz HhiUerindedir. 

Memleket ormanlarını bir za· 
viye ıeklinde gözUmUzün önüne 
ıetirirıek lzmit bu zaviyenin ha· 
ııdır. 

Bu baıtan bJr kol Akdenize 
bir kol Karadenize ııiderek tekmil 
ormanlarımız fÖzd~• geçirilecek· 

Bu aene ııra gelirH Bolunun 
Karadere ormanları da gözden 
geçirilecektir. Bu bUyUk ormanın 

kıymeti anlaıılıraa burııları iılet· 
mek veya mUıterl bulmak kolay• 
laıacaktır. 

içine bile airllemeyen Kara· 

dere ormanının hakiki kıymetini 

bilmek ormancılıkta mUhim bir 
tekAmlil yolu olacaktır. 

Yurtta Çocuk Bayramı Zonguldakta Ya-

M. . M' .1 H y d Ç k B oılacak Büyük 
ın1 ını er er er e o cyenilen El kt ·k C' t l 

G · t R · 1 • M ·· I y l e r ı ı..,Jan r a ı eÇI e~~ m erı, USamere er aptı ar Zonguldak (Hususi) - Burada 
"' kurulması kararlaıtmlan büyUk 

Çanakkale çocuk alayından bir görünüş 

Bandırma, (Husuıi) - Çocuk muhtelif nutuklar ıöylenmlı. ço-
hdtaaı burada gayet neıell geç· cuklar tarafından mUaamereler 
mekte, küçükler bayramlannı verilmif, gece fırka aalonunda 
bUyOk bir ıevinçle kutlıılamakta· bir çocuk baloıı tertip edilmiıtir • 
dırlar. Ilkmektep talebeleri askeri 
mahfelde, babaları, anneleri ve 
ağabeyleri taraf ndan pek çok 
beyenilen bir mliıamere vermi.
lerdir. 

* 
lzmir, {Hususi) - Çocuk bay· 

ramı ve çocuk haftaıı ı•çen 
) ıllardan daha şen, daha neı'ell 

geçmektedir. 20 bin ııenç mek· 
tepll çocuk bayramına iştirak 
etmiştir. Ba} ramın ilk günü Cüm· 

. lıuriyet meydanında yapılan btt
yük şenlik:er ve ıeçlt rami lnti

ı bal .ı rı hali devam etmektedir. 

* 
Çanakkale, (Huıust) - Çocuk 

bayramı burada bUyUk tezahu
ratJa kutlulandı geçit rHmi pek 
muntazam oldu. Ortamektep mil· 
aameresi çok beyenildi. ÖksUz 
çocuklar menfaatine bir balo v ... 
rildi. Çocuk alayı büyük bir 
zevkle tanzim edilmişti. 

Bir Doktorun 
Şef kati Bir Nahi

geyi Sevindirdi 

elektrik santralı için tetkiklere 
başlanılmıştır. Santralın henüz 
nerede yapılacağı belli değildir. 

Santralın kömUr tozu ile mi, 
yoksa ıu veya liynit ile mi iıletil
me~ faydalı olacağı da tetkik 
edilmektedir. Büyük elektrik ıan· 
tralının kömüriş tarafından yapıl· 

maaı ihtimali de kuvvetlidir. 

Trakyada 
Yeni Göçmen Evleri 

Yapılıyor 
Gelibolu, (Husuıi) - Gelecek 

Göçmenlerin yerleş\irilmeıi için 
yapılan hazırlıklara hız verilmit· 
tir. Yapılmakta olan evler için 
Geliboluya Meninden kereate 
getiri :miştir. İki gündür kereıte· 
ler vapurdan çıkarılmakta ve 
inşaat mıntakalarma gönderil· 
mektedir. Tekirdağına da Mersin· 
den kereste götürülmektedir. 

Çanakkalede 
Çanakkale {Hususi) - Buraya 

timdiye kadar üç bin göçmen 
gelmiş ve yerleştirilmiştir. Göç· 
menlere yapılacak ev~er için Mer• 
ıinden 700 metre mikibı kereste 
getirilmiı ve bu keresteler Ece· 
abat kazasına gönderilnıiilir. 
Vilayet dahilinde göc;mc.n 'er için 
6 bin ev yapılacaktır. 

Sokaklarda Tavuk Gezmesi 
Her Yerde Yasak Ediliyor 

Karaman, (Hususi) - Beledi) e 
tavukların sokak!ara aalıver.lme· 
sini yasak etmiıtir. Sokakl<ırda 
görülen tavuklar öldürlilecek, ~a· 
bipleri çıkan.a ceza da a'macakt ,r . 

Turgutluda 5 Esrarkeş Tutuldu 
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Valilerin 
Soyadları 

Valilerin aldıkları ıoy a dlır& 
ıunlardır: 

Afyon Yallai Ahmet Durrnut 
Evrendilek, Amasya valisi Kadri 
Üçok, Ankara valisi Nevzat 
Tandoğan, Antalya valisi Sahip 
Örıel, Aydın valisi Fevzi Toker, 
Bılıkeair valisi Salim Günduğaa, 
Beyuıt vallıi lmadettln Arda. 
Bilecik vallal A. Rı:ı:a Oskay, Bolll 
valiıl S. Cemal Glller, Burdut 
valiıi Saim Okay, Buna vali.ı 
Fazlı Güleç, Çanakkale valisi 
Süreyya Yurdakul, Çankırı va• 
llıl D. HtianU Uzgören, 
Çoruh valisi Ekren Erten, Çorulll 
valiıi A. Hikmet Aykaç, Denizli 
Yaliıi Fuat Tukaal, DiyarıbekİI 
valiıi Faiz Ergun, Edirne valltl 
S. Ôzdemir GUnday, Eliziz valial 
Tevfik Gilr, Erzincan valitl 
F ahrl Özen, Eskişehir vau.I 
Hakkı Yücel, G. Antep vallal 
Akif Eyidoğan, Glreıun vW-
llai Y. Sezai Üzer, GlimUr 
hane vallı~ Etem Aykut, )çel 
valiıi H. Haydar BerkıuO. 
Isparta valisi Fevzi DaidaL 
lıtanbul Yallsl Muhittin Q,.. 
tllndağ, hmir valisi Kizıd 

Dirlk, Karı valisi Cevdet Ertğrul, 
Kastamonu valiıi Fazıl Özelç~ 
Kayıeri Yallsl Nazmi Toker, 
Kırklareli valiıl Faik Üıtün, Kır
ıehir valisi H. Mitat Sayla•• 
Kocaeli valisi H. Faik Türel, 
Konya valisi Cemal Bardakçı, 
KUtabya valisi 1. Etem Akmoı, 
Muğla valisi Ô. Cevat Öztekio. 
Niğde valiıl Ziya Tekeli. 
Ordu valisi Nizam AkyUrek, SalD" 
sun valiıi Fehrettin Klper, Sey
han valisi Tevfik Hadi, Bayıal. 
Siirt valiıl Sakıp Beybo, SinoP 
valisi A. Hakkı Savaf, Siva• 
valiıl S. Sami Kepenek, Tokat 
valisi Recai Gürel, Trabzon vall.ı 
Rifat Danişman, Yozgat vallsl 
Baran Baran, Zonııuldak valW 
Halit Aksoy. 

74 Tramvay 
lşcisi 

Maliye Bakanlığın dan 
T a:ınıinat Verilmesini 

Dileyor1ar 

lzmir (Huıuıt) - Kordon tralll" 
vay hattının ıökti!meıile açığ• 
çıkarıllın 7 4 tramvay iıciıi, MaliY' 
Bakanlığına tel yazısile müracaat 
ederek kendilerine tazminat veril' 
mesini temenni etmlşlerd:r. Sil 
lıçiler araaında 15 • 20 yıl hizın•t 

.. :~:~~~~ .. ~:.~.::~::~ ................... -~ 
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BUTUN ULKE.Yt 
HE RC.UN 
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DOLASAMAısı~ut 
FAi·<. .ôı. T 1 

~ 

Bolu, (Hususi) - Çocuk bay· 
ramı miinnscbetile yapılan teza· 
hurat ve çocuk toplantı!ı pek 
glhel g)mu~tur. Bu vesile ile 

Kızılcahamam, ( Hususi ) 

Çeltikçi nahiyesinde bay Salahad

dinin eıi bayan Sırma çocuğunu 

doğuramamış, ölüm tel:likeleri 

geçirme&• başlamıf, pek mlitkUl 

bir Yaziyette kalmıt olan bay 

Salahaddin gece yarıaı hlikumet 

doktoruna mllracaat ederek im· 

dat istemiştir. Doktor gece yarııı 

nahiyeye gitmif, çocuğun anasının 

karamda boğulup öldüğUnO, ana

ıının da ölmek Uzere olduğunu 

görünce gece yar111 olmasına 

rağmen telefonla otomobil 

temin ederek kadını Ankara doğum 

evine götllrmUıtlir. Kadınm kur· 

tarılabileceği ıUphell olmakla 

beraber doktorun bu feragatka

rane ve mUşfikane hareketi kasa· 

hada bUyUk bir hassasiyetle kar
ıılanmıştır. 

Turgutlu, ( Hususi) - Kaıa 
harici.ı deki tarlal<lr içinde oturu_, 
esrar iı;mckte olan beş hişi 

jandarmalar tarafından tutulmuş, ~.~El ·~S~ 
esrarları musadere edi miş, kt:n· O.O.Ki e,ı~ TL~ 
diler( ihtiıaı mahhemcs.ne g\.n-

1 BUTÜ~4 Ü1.~ıi HlR G.UN oo~ 
derilmişlir. l "· •' ._ .. - ~1; 
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1 Sayfa 

1 
1 Halepte 1 
1 

T aşnak Komitecile-
ri Aleyhimizde Be
yanname Neşretti 

( Baıtarafı 1 inci yiizde ) 

gibi Şam, Halep, Lazkiye 'fe 
Lübnan dahil bulunacak, idarede 
ademlmerkezi} et eaası olacak, 
her hükumetin iki murahhası ile 
bir meclisi yazife görecektir. Yine 
şayialara göre bu federas,; onun 
başına Suriye vezirlerbaşı Şeyh 
Tacettin getlr;Jecek, lskenderun 
sancağı hariç tutulacaktır. Maa· 
maf .b, siyasi vaziyet ancak Dö
martelin Mayısta ~ apacağı Fransa 
ıeyyahatlnden ıonra anlaplmıt 
olacaktır· 

• 
Geçen hafta Halepteki Taınak 

Ermeni cemiyeti bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannameden 
Ermenilerin tUrkçe konuımalarmın 
bir cinayet (!) olduğu zikredilmekte 
ve Türkiye aleyhinde bir sUrti h ... 
zeyanlar sa•rulmaktadır. 

Ancak bu beyanname Ermeni• 
lerin yllzd• aekaeni nıerlnde akıl· 
teıir yapmışbr. Bunlar tUrkçe ko
nuşmakta devam edeceklerini, 
çünkü Ermenilerin ikinci ana di
linin tUrkçe olduğunu Uln etmif" 
!erdir. 

Hatta Halep Ermenileri, kendi 
aralannda yaphkları toplantılarda 
nutuklarını tnrkçe ıöylemiye baı· 
lamışlardır. Taınakçılann bu son 
Ye kötU propagandaları da bu 
ıuretle akamete uj'ramıı oldu. 

fstanbul Şehir Ti
yatrosu Ankarada 

Ankara, 28 (Husuıi) - latan· 
bul Şehir tiyatroıu gurubu buraya 
geliyor. Vasfi Rıza; aahne ftinl 
hal için daha 6nce ıelerek 
temaslara bqladı. Mayısın birin· 
den itibaren lataabul Şehir 
tlı atroıu tarafından Halkevi sah
nesinde alb temıll verilecektir. 

( SPOR ) 

lzmltteBlslklet MU•abakaları 
lzmit, 27 (A. A.) - Mıntaka 

bisiklet kurumu bu yıl yap .. 
lacak olan bUytık mtısabakalıra 
bir teş,• ik kazırl·tı olmak tlzere 
19ı kilometrelik bir yarıı tertip 
elmittir. Bu yanı, arızalı yollarda 
yap lacağmdan dört merhaleye 
•} rılmıtlır. 

-=- --==:===-oı=s:==========--=== 

Bir Doktorun 
Günlük Pazın 

Notlarından (*) 

Hava ııınmaya batladı. Sayfiye
ye gitmek n deniz banyoıu almak: 
ihtiyaçları belirmektedir. Fakat de
nize girmek için karpuz kabuğu
nun ıuya düşmeaiai beklemek il· 
ıımdır, derler. Doğru, çünkü hava 
ancak o zaman 111oır, onun hara
reti de aneak o ııtada denize vurur. 
Şehirde, bilhusa ıehrln kapalı 
yerlerinde çalııanlar için günef 
banyoıu, deniz hnuı almak bir 
ihtiyaç olmaktan çıkmıı, bir rıda 
haline gelmiıtir. Fakat her gıda 
gibi, bunu da ıuiiltimal etmemek 
ve midenin tHıiine meydan vere
cek bir ıekilde almamak lazımdır. 
Güoef n deniz banyolanoı dok• 
tor tavaiyeaile ve onun nezareti 
altmda yapınız. 

[*]Bu wıetları kulp aaklayıDıs, yahut 
lir albOme yapııtırıp kollekalyon yapı· 
nıL Sıkıntı zıomanıoızda bıa notlar b.r 
doktor ırlbl lrrdadınıza yt't·, · b Ur. 

.SON POSTA 

Bizde Turizm 
Bu iş, Bizde Olduğu Gibi Her Yerde 

De Bir Devlet iti Olmuştur 

Umumi 
Vaziyete 

Bir Bakış 
Dıı ticareti geniıletmek lıer 

lllke için en ökonomik amaçlar
dan biri olmuttur. Her Ullre ye-
tiıtirdiği veyahut yaptığı ••lları 
baika baıka memleketlere •at
mağa ça'.ııır. Fakat dııarıya mal 
çıkarmadan da yabancı ülke\ore 
mal veyahut hizmet ıablabHir. 
Bu da turizm iledir. 

Turizm Iıleri başka memleket• 
lerde olduğu gibi bizde de artık 
devletin ökoaomik ııyaaasına 
airmiı ve bu meaele büyük bir 
alika ve ehemmiyeti takipe edil· 
meye başlanmııtır. Memleketimiz· 
de, ıimdiye kadar, turizm itlerile 
yalnız Turlng kulUp ile belediye
ler meıgul olurdu. 

Mısırlı bir 1eyyah kafileai 
rlle gelen yolcuların mikdarı tfln bakanlardan tayla edilen mu-
42.918 olup 933 Hneslae ıöre rahbaslar ile, Turinı Kulllp mll-
22.012 fazladır. dür ve murahhas azaaı Bay ŞUkrtl 

Fakat son zamanlarda Ôko
aoml Bakanlıjı, turizm meıeleıl-

Demlrrolll• Gelenler Ali ve belediye turizm ıubeai 
Semplon ekıpreılle 4.414 mildilrll Bay Ker.ıal Ragıp Anka· 
Toros ,, 1.533 
Konvansiyonel ile 1. 709 

,, ,, ( yatakıız o-
larak ) 6.500 

Yukarıda gösterilen Uç yol ile 
gelenlerin ıayısı 8 J .194 U bul-

radll toplanma~ 'H ayın 24 llnden 

itibaren koır.uımalarına baılamıt-

lardır. 

Bu kongre ıümrllk ye pHa· 

por~ güçlükleri, paaaport •e gllm· 

nln ökonomik faydalarını nazarı 
itibara alarak, bn itlerle yakın· 
dan alakadar olmak üzere, 
klnunusani 35 ten itibaren Tilrk 
ofiste ayrı bir turizm bUrcıu 
açmııhr. Bu bllro memleketimizin 
turistik Taziyeti, ecnebi memle
ketlerle olan turizm münasebet· 
lerimlzl ve bu memleketlerdeki 
turizm faaliyet ve propagandala• 
ram takip ederek TOrkiye turizmi
nin inkişafına yardım edecektir. 

muttur. Kruvaziyer vapurlarile rUi< memurlarının yazifelerl, bat-

Yabancı memleketlerde bOyUk 
bir ehemmiyetle takip edi!en 
turiıt celbi meseleıl cumhuriyeti
mizin kuruluıı..,ndanberi bizde de 
hayli ilerlemiştir, 1928-1934 sene• 
(erine ait aıağıdakl iıtatistik 

cetveli bunu lapata kifidir. 
Deniz ~ollle gelen Yolculu 

1928 Yılında 13.6SO 
1929 ,. 14.a70 
19.ıO ,, 15.648 
1931 ,, 7.SOO 
1932 ,, 7.810 
1933 ,, 14.200 
1934 ,, 24.120 
1931 ye 1932 seneleri kri:ı Hneleri 

oldutund. n mikdarları aaalmıtt r. 
1934 zarfmda poıta vapurla• 

gelenlerin sayııı 1934 de program 

h erki fazla Yapur gelmiş olma• 
ıından dolayı 1933 ıeneslne 
ıöre 9.920 fazladır. Bu ıayı bv 
1eneye kadar en bUyllğUdllr. Se .. 
Ylnrle ı~rOIUyor ki mikdarlar daima 
artmaktadır. 

35 aenHl baılangıcmdanberl 
memleketimize gelen turistlerin 
aayııı benllz malum değilse de 
bunun ıeçen aeneye niıbeten çok 
fazla olduğu tabmim edilmekte
dir. Seyyahların memlekette bı
raktıklan para da kat'ı bir latatl1-

tik ile tesbit edilmemlıtlr. Bunun 
ıenede ., 5 ,, milyon Tllrk liraıı 

raddelerinde olduğu tahmin edil
mektedir. Yunaniatandan 20 mi:
yon Türk lirası raddelerindedır. 

Tllrkofisin teıebbüıile, bil· 

Dünkü Güzel Okuma 
Müsabakası iyi Yapıldı 

Okuma mD•abalı.aıına dün i9te bu çocukalr girdi 
Dlln Halkevinde ilk tedriste rincillğl, 44 tl::ıcü mektepten 

mnfettiılerinin ve hocalarının ha· Mukaddesle, 10 uncu mektep-

kemliğ11e ilk mektep çocuklan ten Perran ikinciliği ve beıincl 
araaında bir gOzel okuma ve mektepten 305 numerolu Nihal 
ıöyleme mllıabakası yapılda. Mil- OçUncülliğtl aldalar. Kendilerine . 
salıakaya latanbul 1, 44, 11, 12, 
13, 14 ve on beıinci ilk mek· kitap hediye edildi. Halkevinin 
teplerden beşer talebe girdi. hariçten· davet •e mOsabakaya 
Bunlardan onuncu mektepten lıtirik ettirdiği Necdet Bek• 
400 numerolu Bayan Fitnet bi· man da bir kitap kazandı. 

:ıca yo~ların tamirile ve ınzel 

manzaralı yerlerden geçmeıi, otel

lerin ıslahı ve ıınıflara ayrllma1ı, 

turizm yollan inıası, buraya gelen 
ıeyyahlann memlekette fazla kal· 
malarmın temini, Şehirlerin ıD.zel· 
leıtirilmeıi vesaire gibi ehemmi
yetli meseleleri görlltmektedir. 

Bundan baıka, Turinı kulllp. 
yakında, Konya ıaylavı Bay 
Oıman Şevkinin baıkanhaı albnda 
bir komlıyon t9fekldll edecek •e 
turizm mese:eleri ile yakından 
alikadar olacald1r. 

Yukarsdakl Tafaillta bakarak, 
n:ıemlekete birçok bakımlardan 
bydalı ve mana:ı, olan Hyyab 

celbi hususunun, inkipf edeceğini 
ıevinçle kaydederiz. 

Bir Sahtekar 
Şebekesi 

( fütt errfı 1 cini yi:.zde ) 

lenmiş ve telgrafla lzmir lisesin
den sormuştur. Mektep böyle bir 
tasdikname vermed;ğini bild:rin· 
ce Muzaffer yakalanmıt ve bu 
taad;knameyi Ziya isminde biriıi
nin tedarik ettiğ:ni söylemiş. Ziya 
da Faikin tavaasuti:e bu tasdik· 
nameyi bulduğunu iddia etmiştir. 

Mahkeme bu iddiaları tetkik 
edecektir. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON°M ŞlRKE11 

TES!S TARlUl: 1863 

Sermaye11i: 10.000,000 logiliz liruı 

Tilrkiyenin baılıca ıehirlerilı 

Paris, Marsllya, Nis,Londra Yt 

Mançester'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin n Yunanistan' da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunaniatan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tollu banka mu:ımeleleri 
yapar 

Nlnn 28 

i Surigede 

Araplar 
Bize 
Kırılmış 

( Bat tarafı 1 inci yO:ıde ) 

ı•n bu gazeteler, Iıkenderund 
bulunan Türklere, Uirkçe "yen 
ıUn,, gazetesine hflcuma geçmit 
lerdJr. Çıkarılan ıayia ıudur: 

lıtanbulda Yıldız sarayınd 
toplanan araıuluıal kadınlar kon 
ıreslnde guya Türkiye cl\mhu 
yetinin kararile arapça konuıma 
yuak edil mit!..,, 

Bllhasaa bu gazetelerde 
"El'evva,, gazetesi sitemli v 
ka1hmahsualu bir hl\cumla A 
takya, Iskenderun türklerine ka 
ıı dDtmancasına yazılar yazmak 
tadır. 

Son Poıtaı Bu neşriyahn tek" 
ılbe dahi deter yeri yoktur. 

Son Posta 
latanbul BORSASI 

27. 4•
0

1939 

ÇEKLER 
ı. T. L. ioin 

N... • r•rk o,796~ 
Parla U,O.i75 
lltll 11• 9,61 
Brlldei 4,69611 
A.tlaa 84,0iS 
CeaeYre 2,4530 
a.ı,. 64,4790 
Aaılerıba ı,178] 

Praı 18,9968 

ESHAM.,. 
Lira 

it laak.(Nama) V,!lO 
• tH&mlla) 9,50 
• (lllaH. a) 95,-

0amanlı bııak. 2:1,!)0 
lıllall& • !t,
tı. 1&• tı.rıtr• ıo,so 
M·llı 0,17 
luıa4olu "60V. :rs,ıo 

• ti IO P. 4ıl,71 
Aaad•'•" ıoov 42,H 
fark D. T. 00,-
lo!. Tra•Hr 29, 
0111ıt1ar oıa a,-
T eı k•• 19, 
Hauıul 17,-
telel•• 14,10 

Vlya'1a 4,2370 
Madrlt rl,8'J21 
BarllD 119725 
VarıoH 4,2055 
Peıt• 4,5475 
Blkreı 78,4711 
Belırrat 3~,06 
Lond~a Kr. 606,11 
Moakou ,, 1084,~ 

TAHVllcAT 
Lira 

Bomontl 1 l,6S 
1933 lalllcra11 99,
lıtrlf ııı Dahili 94,25 
Dilyunıa Mu. 00,
Bai-•' tırtlp 1 4l',70 

.. • u 4fc,70 
ReJI 2,271 
Tramnr 00,-
Rıhb• 10,-
0a1&udar •• ıo:t.,-
T•.ioa CO,QI 
MaaırKr.Pe.111& ısı,-

• • • IH.I lt2.50 
• • • uuı 14,50 

llektrlll -,-

MESKÜKAT rl 
Kurut Kuruı 

Tiril allaaa 1140 tHMDltt ..00 
laı. • 1040 (Reıat) 5101 
Jr. • IWO (Vahit) (6sa 
K• • 1087 1.,. betlblrllk a ba 

lll1C141re 44,50 (Cümhıarl7et) t82J 
lıluk-•l \0a. B. ı 4:f0 \Hamt) ara•b ~u• 
~ • ltaflbJrl . .ı a .ıu R ıat) • 5101.I 
\Oimb-r.aı••J 4UJ Vahit) • 5.JOJ 
\Aa..ı) 4b2S ,., liora& hartel 

Parla Bor•asında 

Paris, 27 ( A.A. ) - 26 tarihli 
borsa vaziyeti : 

Menkul kıymetler boraaıı, 
durgun bir ezgi içer;ılnde bazl 
ufak tefek, ehemmiyetsiz hareket
ler sıöıterml~tir. 

Bu ıuretle kaydedilen tereffl 
ve tenezzüllcr, hluolunacak kadar 
dei.ldir. Yabancı eıham, SUveyr 

lerln mühimce ıerileyişinl takibea 
daha fa:ıla itradıızbk ar.zetmiıtır. 

Royal Dutch ile Mısır krecH 
fonıiyeai hafif bir tereffll kaydet• 
mittir. Fransız fondoları mnt .. 
reddittlr. 

Surlyede O•manll Paraları 
Berut, (Hususi) Son atınlerde 

Suriye boraaaında O.manh fll.mllf 
pa raımın yllkselitl karıııklıklafl 

mucip olmuı, birçok yerlerdd 

Suriye hllkiimetine mllracaat edi
lerek bu paranın ortadan kaldı• 
rılmaaı istenmiştir. Bu meyanda 
lskenderun sancağına bağlı Kırlr 
han belediyesi verdiği bir karar

da Oam.mlı ıümUşünü pİ) aaadaa 
kaldırmııtır. 
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Sırık Hamalları •• Dünga Hl.diseleri 

jfayıs 

Seyyahları 
Mayia ayı yakla91yor. 8u ayın 

4 k. i k batında lngitter_. 
ıı uş ain Nortümbeıw 

bekçiliğitıe Jand sahilleriadea 
ıldlgorlar bir ••pur kalkar, 

bu vapur, gayet ıasız bir adanın 
keı.arında gemilere yol gösteren 

Langstone fener bekciaino yiy.
cek götürür. Al nl vapurla, bu 
mevsimde dört adam lngiltereden 
ayrıl r.. Bun.ar da Bahrimuhitln oıw 
talarında kaybolmllf Farn adale· 
rma giderler. Bu adalar her nevi 
deniz kuılarlle do1udur ve bu 
mevs·m bu kUfların yumurtlama 

zamanlarına teıadl\f eder. Birçok 
yırt cı hayvanlar ve diğer kuılar, 
bunların yumurtlama me' simlerin\ 

bilc.ikleri için, o zaman, o adalara 
tehacüm ederler. qte bu dört ki
p, bu kuı yumurtalarını, bu yır
tıcı dllımanların hncumlarından, 
alıp gölOrmelerlnde muhafazaya 

· memurdurlar. 

Her biri bu adaların bir 
mıntakuına nezaret etmekle 
mlikellefdlrler ve bir kaç 

ay, buralarda, koaUfllr mahlük
lardan uzak olarak bir ne'Wİ ipti• 
dal inaan hayab yqarlar. ÇOnkO 

bu kutlann tlylerl kıymetlidir •• 
yumurtalan muhafaza edilmekle 

nesilleri korunmut olur. Zira, 
glbrelerladea de pek çok latifade 

edilir. 

• 
Btltla aycılar •• laa7Yanat 

meraklılan bilirler ki, geyik 

En ,.,,.J .. t- ve geyik clnainden 
....... bir ..... 

~l luı,.-11 rl geçtl"'-1 n•
lınnglsidir? eğer ılirl halinde 

laeler, biribirleriae yardam eder-

ler ye arkadan aelen hayvan, 
ISnde ylzenin arkaaıaa bapm ko
rar v• b&ylece rahat rahat akm
bları qarlar. Eo bDylk yorpnluk, 
bittabi, en önde JUzeo hayYana 

yllklenlr. Eğer bu bayYaD 
roruluna vaziyetini deiiftirlr. 
Önden en arkaya geçer. 
V • ondan sonra gelen hayvan 
onun yerini alır ve böyle mOte
ma di bir vazife değiştirmek ıu-
retile bu hayvanlar, lflerial sarilr
ler. Bu Mbepl .. haYJanat alimleri, 
aeyikleri H yava J&pmakta 
nı&şterek çahpn lnmdudan •• 
cemiyetçi mahblk olarak tanırlar. 

,,. 

Japonyanın nihayetindeki ada· 
lardan Formoıda, ıeçeoler-

r------. de wkua plea 
Zelul• za· zelzele mftthit tah-
ıiat r•koru ribat yaptı. Fakat 

1908 de Mesina selzelelİDİD ada• 
Za} iah (77282) kiş"yi bulmuıtu. 
Yine ltalyada, Abınz.larde vukua 
gelen 1915 zelzelui 24 bin, 1934 

deki Hint zeJze]Hİ 8000 İD118DID 
hayatına mal oldu. Fakat aaıl 
rekor -ı 923 de Japoayada w~u 
bulan zelıeledir •• tAm (150) bm 

insan &lmtı,tDr. 

* 
Franaıılann • Norrnaadya " 

Tranı Atlanti;i Türk ha· 
- lı11 ile döt•0mİf-
Marsllgada • F kat bu ha· tir. a 
yapılan lalar.o toprajımız· 

~Tnrk lıaluı da }·apıld ğını aao-
ID&) ,,ız. Siparit An~dolcdaa çe
ld1eTek Marai:yaya yerleımit olan 
eıki Ermeni yatanda,Iarımıza •e
rilm Jtir. 

Sirkeci Ve Galatanın Bu Kaygus~z 
Görünen insanları Nasıl Yaşarlar? 

Gümrük Ve Sokak 

Önlerinde Aralarında •• 

r -=r 

Karamanda 
Gümüşlü Kurşun Madeni 

Bulundu 
Karamaa, (Huausi) - Aladat

da Kazlar •e Bademli denilen 
klyler araunda kurpa kUlflk 
simit bulunmuflur. Maden bir 
tepe halindedir. Mamafih heniz 
feani mua} eoe J•pılmamıfhr. Ma
deni bulan k6y1Ulerdir. Tetkikat 
7apdacaktır. ---Çanakkalede Bir Baba KaliR 

Asıldı 
Çanakkale, (Hasuel) - Ayva• 

cık kazaa.am Kozlu k&ytlnd• 
babasını tabanca ıle 61dilrmekten 
1Uçlu Ali O.maa otla Mehmet 
aaat kuleal 6nlinde idam .dilaaif
tir. 
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Yer Yüzünde Olup BHon l e ri Harita Üzerinde Ve Saatle Takip Edelim: 

Artık gUDe:t üatllu hattıDı 

seçmektedir. GUndl.a 

uzamakta, gece 

k11almaktadır. 

&...u m t:va m, Am • 
ron ormanlarında 

yı:anları• faa ' iyete 
g.- çtığc m r'vaim d t 

~ l .ıı aı 

· nak' lyatını!I tay· 
~ yare ile yapılmıt· 

• n a b ot nn n. ı ~ ı r 

Bir Fransız Gazetecisi Temin Ediyor! 

"Ludendorf,, da Akıl Mü
Bozuktur ! " 

vazenesı 

Mareşallığı Beğenmiyen Kumandan Harbin Lüzu
mundan Bahsediyor ! 

Almanların ea 
kuvvetli kuman· 
danı olan ( Lu· 
dendorf,. keadi· 
ıine verUen Ma· 
reıallık payesini 
reddetti ve: 

- Bir inaan 
rütbe ile yliksel· 
me:r:, kumangın 
olup olma•ası 
fıtrJdlr, dedi. 
Bununla beraber 
Ludendorfu aı· 

kerlikten '-•"•ış 
sanmayınız, bi· 
Iakiı: 

- Sillnların 
berhanıi bir ıe .. 
kilde tahdidini Ludendorf HYceıile birlikte ninin öaüııd ı 

ıayrlahlAki bulurum. Bir mllletla Bı·r Baba • 
kuvvetine hudut koymaıı inıaat 
•• llabt her kanuna muhaliftir, 
diyen de o.tur, H aalaıılıyor ki 
mareıall ığı reddederken takip 
etliii makaat, bu rUtbealn kea
diıine ıeç Yerllmit olmaıından 
duyduju tee11UrU 16ıtermektedir. 
Esasen muharebeyi takip eden 
yıllarda bu tee11llrtl açık~a a6y· 
lemif, hele Hiodenb11rıu hlı 
çekemedliinl, birçok defalar 
ıöıtermittir. Bir F ranıız ıazete
ıine nazaran bu eıki kumaadanıa 
bUtUn hareketleri, keadiıinde akıl 
ml•azenealnin pek yerinde olma• 
dttını ıöıtermektedlr. BuıUnlerde 
.. Ludendorf ,, un Mareıalhjı 
reddetmeıladen baıa, ıöylediif 
bir elimle de vardır ld Ur.erinde 
flddetli mllaakaıalar yapılmakta• 
•ır. Bu claale ıudurı 

- Ben ıadece dlaıiz detlllm, 
ıyat]amanda da din aleyhtanyım, 
te Franıız ıaıeteal ıoruyor: 

- Bu cllmleyl s6yliyen ada· 
mm az evvel Haht kanunlardan 
bahsetmiş olması idclhmızı te)it 
eden b .r misa d ~il rr.ioir? 

I 

Kızını 

Sattı 
Jaıı Iıakovlç adını taııyan bir 

Çak köyllıll (2) yapndakl kızını 
l 25 lira mukabilinde ıatmıı Ye 

rivayete göre bu ıatıı muamele• 
ıinl de notere teacll ettirmiıtlr. 

Fakat kendiıl, zabıtaya çairaldıj'I 
zaman: 

- Çocuju hakikaten bir ke· 
çlclye verdim, fakat mukı bilinde 
para aldığım yalaadır, demiıWr. 

- Sebep? 

- Karım bu lkl yaııadıkl 
yavruyu bırakarak bir aııkının 
ardında beaden kaçmııtı, ben de 
IDat olıun diye karımı kaçıran 
adamın zeyceaile birleıtim, yalnız 
onun da kimaeıiz bırakılmıı Ud 
çocuğu vardı. Hepainl birlikte 
besleyemedik, niyetimiz kadının· 
kilerini de dağıtmaktır. Bir az 
rah~ t etmek iatiyoruz. 

lki Günde 
Avrupadan 

Amerikaya 
Almanların yeni yapmakda 

oldukları ( Jeplln) balonu Ok· 
yanuı &ef erine tahıiı edilmiıUr. 
SUratl aaatte 155 kilometre ola· 
cağana göre Avrupadan Amerika· 
ya 55 u atte gidecektir. 50 yol: 
cu ile 54 mUrettebat taııyacak· 
tır. Yolcuların rahatı lükı bir 
transatlantiklerde oldutu kadar 
iyi temin edilecektir. Bilet paraaı 
100 lngiliz liraaıdır. 

16 Yaşında 

Bir 
Tayyareci 

Dllnyanın en kUçllk Tayyare
clıl 16 yaıındadır. Fazla olarak 

bu kUçllk pilot kızdır. Adı Mat• 
mazel Gravu dır, Fransanın Per· 

pinyan ıehrinde dotmuf, tahsi· 
linl orada yapmıı, Tayyareciliği· 

de orada öğrenmiıtir. Buna ait 
klasik ve batta bUllln imtihanla-

rı geçlrmİf, diplomaaım almııtır. 
Şimdiye kadar yapllğı uçuılann 

H) ısı ( 218 ), d•vam müddeti 82 
uattir. 

Seyahat Etmek Niyetinde iseniz ! 
--- ---------

.Dünya Buhranının Bitme-

sini Bekliyeceksiniz ! 
----··-----· """"""-- --

Fr1tnsa, ltal~ a, lsviçre g ibi seyyah memleketleri aeyyab aayısını• 
gün !en güne azalmasından tikayetçidirler. Bunun sebebi di\nya buh
ranından ziyltde her devletin dövizini korumak için memleketinde• 
para çıkmasına kartı koyduğu tahdidi tedbirlerdir. Bu tahdidi tedbir
lerin şiddetini anlamak iıteraeniz aşağıdaki rakamlara bir g6ı. atınıSS 
l - Bir Almanın memleketinden çıkarabileceği para ayda 6 liradır 

2 - ,, Itdyamn " ,, ,, 200 ,, 
3 - 11 lspanyolun ., ,, ., 100 " 
4 - " Çekin ,, ,, ,, 60 ,, 
5 - 11 Macarın ,, ,, ,, 67 ., 

6 - Avuıturyalılara ıelince onların •aziyetlerl bUsblltlin kötUdUr, 
yalnız bir defaya mahsus olmak üzere 250 lira çıkarabilir, ister" 
1eyahatl 1 O yıl ıilnUnl 

Mamafih unutmadan kaydedelim. lngiltere, Amerika, Franı'1 gibi 
hiçbir tahdit koymamıı olan memleketler de yok değildir. Fakat 
unutmamalı ki, bir çiçek ile bahar olmaı derler. 

ı:::zsa 2 s ı: s zı::mı iL = 

Balkanlarda Baharın Gel
diği Nereden Anlaşılır? 

Bir Sırp köylUıUne ıormuılar: 
- Bahann yaklat tıtını nereden 

anlarsın? 
- Rahatımızın bozulmasından, 

fellketin llattımUze çökmeainden I 
Cevabını Termit ve ilah etmiı: 
- Çünkü bahar gelince 1a 

komiteci hareketi hatlar, ya harp 

sıkar, yahut ta hiç biri olm• .. 
faıla yağmur yağar, dereler taşat• 
tarlaları ıu basar! 

Sırp köylilıll belki mUbaleğ•Y' 
ıapmıtbr, fakat su baımasınd" 
ıikiyette hakııs değildir. Nitek_i~ 
yiae ( Saya ) ile ( Drlna ) n•P'~ 
taımıf, yukarda sı&rdliğlinUz gibi 
köprüleri yıkıp ıeçmlftir. 

Bir Amerikalı Dört Buçu~ 
Günde dünyayı dolaşaca~ 

Amerika tayyarecllerinden 
Klyde Pangborn dört buçuk glln• 
de dilayayı dolaımak niyetinde· 
dir. Şimdiden hazırlığa baılamıt· 
tır. Amerika ıazetelerlne ıöyle

diii ıudur: 
- Durak yapmaktan mUm· 

ktın olduğu kadar kaçınacağım, 
çUnkll ln1ana faıla •akit kay• 
bettiriyor. 

- Peki benzini naaıl tedarik 
edecekıiniz? 

- Havada muayyen mesafe
lerde beni kar.wılıyacak olan baş• 
ka tayyarelerden alarak. 

- Peki motör dayanacak mı? 

- Neden dayanmasın? 

KJyde Pangborn, 10250 lıiJI 
benzin ile Kaliforniyadan kallı~ 
cak, (Termö•) e gidecek, orad~ 
Ruayaya ve Almanyaya geçec• ~ 
nihayet ayni hattı takip edet•jl 
dört buçuk gUn ıonra kalktı 
noktaya Yaracaktır. 

1<1"1 
Havada benzin almak hıı ,. 

bir cambazlıktır. hiç durınad J6 
uçmak iıe bUyük bir yUcut ~,.y ı.I 
nıklığı i11ter, bunun lçindır I' 
Amerikalılar teıebbüsU gUç ·!ıo 
rüyorlar. Maamafih tayyarec•

11
., 

yanında bir de arkadaıı bulıJ 
caktır. 



28 Nisan 

~in•• lldi•ad 

Almanlar 
Fransadan Pamuk 
Ve Yün Alıyorlar 

Rubed•n TUrkofiH bildi· 
riliyor : Son günlerde 
Almanlar Fransamn ıimal 

yftn piyaaaıı olan Roubaix'den 
(5.000) ton yUn ve çok miktarda 
pamuk almıılardır. Bu ahıların 
çok mUaait bir aafhada olan 
Franıız • Alman ticaret konut· 
malarının bir netlcoai olmalı ku.,.. 
•etle muhtemeldir. 

* Yafadan yazıyorlar - Porta
"r.ili t. kal, manda rina Ye 
r' s ın por- limon lhracatçılan 
talcalcıları- bu yıl meydana 
nın şlkd- çıkan baıı zorluk· 

ıetl lardan tlkiyetçi· 

dirler. Bunların uiradıkları mUt· 
kUlitın batında portakal ihraea· 
tanda çalqan yerli itçllerin azlıiı 
•• klfl derecede nakil vaaıtalara· 
Dan bulanmayııı ielmektedJr. 

lf 
TOrkofiıln blldirdlj'in• ı&re 

Y•nanlstana Yunan hUkümetl 
bazı maddelerin 

',aerb•.tçe al· ithalini tamamen 
recelr. 111atl- aorbe1t bırakmıı· 

deler tır. Bu maddeler 

içinde memlekeUmiz dıt ticaretini 
allkadar edenltrin batında ytın 
•e hayvan kıllau, pamuk dökDn· 
ttlıQ, çuvallar v. kestaae atacın· 
dan fıçı yapma)'• mabıuı tahtalar 

bulunmaktadır. 
'f 

Upzigden yazılıyorlar: Yıllar• 
dan beri dünya 

Almanya af icUrk plyaaalarının 
d•ri•I getiı- Avrupadaki nazımı 

tiriyor Leipzig piyasası ol· 

muttur. Fakat son yıllar içinde 
bu plyaıada da, diğer itlerde ol
olduju gibi bir gevıeklik ı:: :SrDl· 
müştUr. Bunun iki sebebi vardırı 

1-DUnya buhram lllkllıten sayı• 
lan bu derilerin milletler arasın· 
dakl ticaretini azaltmıştır. 

2 - Hitler iktidar mevkiine 
geldiği ıırada burada buv ti~are!I~ 
uğraıan musevilerden çogu ıılerını 
kapatarak Almanyadan uzaklat
mışlardır. Bu iki sebeb karşı :ıım· 
da Leipzig av derisi piyasnıı da 
ehemmiyetini kaybetmiş bulun• 
maktadır. Şu kadar ki ıon zaman· 
larda Almanyada, her ıeyd• ol· 
duğu gibi, av der:slnlde memle· 
ket içinde yetiıtirmek emeli baı 
göstermiştir. Almanlar, insanlara 
ve diğer ehli hayvanlara zarar 
vermiyecek kürk hay•,~nlarını 
Urehnek iıtiyorlar. Şimdi.ık gl
mUıU tilki, tavıan v• KaraklU 
kuzuları yetiıtiriyorlar. Bunlar ye
mek artıgı ile beslendiğinden çok 
ucuza mal olmaktadır. 1934 yılın· 
da Almanyada bu ıuretle 10,000 
&UmütU tiJki poıtu elde edilmiıtir. 

"" Kahireden yazılıyor: Mııırda 
r------. ıeker lmalilo u~· 
Mısırın ı•- raıan milli bir ıır• 
/cer istihsa· ket vardır. Bu 

ldlı tirket hDkfımet ta· 

rafından her huıusda korunmak· 
tadır. Buna mukabil artık buglin 
Mısır topraklarına dııarıdan ıeker 
gelmiye IUı.um kalmamııtır. Hatta 
1932 - 1933 mevsiminde bu lıtih
ealat 170 . 284 tonu bulmutdur ki 
bu mikdar dahili aarfiyattan da 
fazla olduğu için mUtaakib yıllar· 
da istihaal lıtiyerek aıalbınıfbr. 
Böylelikle 1933 - 1934 yılında 
Mısırda 154 • 498 ton ıeker ya· 
pılmışhr. ÖniimUzdeki 1934 • 1935 
yı lı için ) a pılan plioa glSre 
1,260,009 ton şeker kamışı itl~
necckf r. Bu kamışlardan takrı• 
ben 125 bin t or. şeker çıkn rıl ıı· 
c1kt r. Bu mıktarda Mısmn ken· 
ai iht ;yacına yetmek tedir. 
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LEHİSTAN iN 
r~iLLI KAHRAMANI 

Gençliği, 

Mücadeleleri, 
Fedakarlıkları 

1 Mareşal 
1
1 Leh istiklal 

PILSUDSKI 

Mücadelelerindeki 

Joseph Pilıudıki 1867de dol· 
muıtur. Polonyanın eski ve gayet 
aıll bir ailesine menıuptur. Babaıı 
memleketin en ileri gelen çiftlik 

1&hiplerindendi. 1863 HnHinde 
yapılan 'H muvaffakıyetaizlikle ne· 
ticelenen meıh.nr isyana iştirak 
etmiıti. Bu mOnaabetle daha kll• 
çUk yaıdanberi Pilıudıkinin ku· 
)akları Çarlık Ruıyanın mezalimi 

ile dolmuştu. 
lıyan, Pilıudıkl ailesinde eakl ' 

bir an'ane idi ve sefaletten ziyade 
aamim1 bir idealden doğma olduğu 
için, daha kuvvetli ve daha köklü 

bir an'ane idi. 
Henllı mektep ıaralarında iken 

Pilsudskl Rus memurlarının lıtib
dadına maruı kalmıf, kendi liaa· 
nını kullanmaktan menedilmif, 

kendi memleketinin tarihin• ait 
1 

bir takım yalanları dinlemi)'e mec· 
bur tutulmaaı daha bu yaşta onda 
fıyan hiılerf uyandırmıya başta· 
11119tı. On yedi yaşında iken hafi 
bir cemiyet tef kil ederek hkılapçı 

Rolü 
1901 tarihinde milli bayramdan 
ve timarhane hademeainin mezun 
bulunmalarından biliılifade arka
daıının koluna ıirerek timarhane
deo Hrbestçe çıkıp gitti. 

Bir müddet Londra'da kal
cLktan ıonra Polonyaya avdet 

etti ve yine ibtilllcılk faaliyetle
rlne baıladı. O ıırada alevlenen 
Rus • Japon barbı iyi bir farıat 

olabilirdi. Fakat hentız fıyana 
1 hazar değildi, para yoktu. Bu 

bapta Japonyanın muannetinl 
temin için Tokyoya giden Pli· 
audıkl bu teıebbOıUnde de muvaf· 
fak olamadı. 

Fakat hiçbir ıey onun cesare
tini kıramadı ve gerek mOnevver, 
gerek amele tabakaları ar&1ında 

tiddetli propagandalarına devam 
etmekle beraber ırözlerinl yıldır· 

mak için Kazaklara ve Ruı poli· 
sine kartı sık sık ıuikaıtler ika 
et meye başladı. 1906 da arkada.
lariio beraber ıosyalist fırkasm• 

Kari Mektubları 

..... 

Denizde Yıkanmak 
Bedava Temin EdilemezMi? 

Memleketimizin dört yam de• 
niıle çevrilidir. Fakat buna raj· 
men biz denizden istifade ed94 
meyiz?. Niçin?. Buna sebep de 
deniz hamamlarının paralı olma• 
ııdır. Gençlik, ıağlam vUcut ve 
ciğer ancak denizden temin edi· 
lir. Belediyemizin Teya ıpor itti• J 
fakının lıtanbulda paraaız deniı 
hamamları yapması, bu •uretle 
•n mübrem ihtiyacı temin etmeıl 
mümkün değil midir? •• 

Galatada usun JO•ı•ç 
A. Kurt 

Bige belediyesinin 
dikkatine; 

naz•ra 

Biga okuyucularımızdan ba1 
M. AH, bize, ıu mektubu iÖn· 
derdi: 

Sehrlmizln bakım11zbğana mleal 
teıkil edecek olan ıu manzaraları 
1aymaklarl ktifa ediyorum ı EYl~r

de toplanan sllprOnttller sokak• 
lara ablıyor. Çöp toplamada inli· 
ıam temin edilmek llzımdır. BlitGr 
ıllprUntUler, güya çukurlar dolıua 
diye tebrin kenarlarına döklllü
yor. Yine bu aüprUntUler tııtl 

açık arabalarla naklediliyor. Ga. 
tUrtllllrken atlprllntlller ıokaklan 
berbat ediyor, çllnkD arabalar 
faıla doldurulmaktadır. 

Çarıılar sftprftlllrken ıulanmı• 
yor, kalkan toz ylnecek ıeylerln 
Ustüne konuyor. Helva gibi yapıt• 
kan ıeyler açıkta aatılıyor. Ber• 
berlerin kHtiklerl aaçlar, havada 
uçuıuyor. Çarıılar umumi hayat 
baıladıktan sonra ıüpl\rUlüyor. 

Bira okuyucularınızdan 
M. Ali 

t alebeleri bir ar aya toplamıştı. 
Henüz yirmi yaıında iken Çar 
ÜçftncD Aleksandra karı• yapılan 
ıuikaate lıt rak etmiı, bet aene 

dlliündü. Derhal hudutlarda ve 
sDmrOkJerde taraftarlar ve 
doıtlar elde edindi ve bu anyede 

dan ihraç edilen P ilsudski, yoni 
bir ihtilal fırkası teşkil ederek .... r ____ e_._~_._,_,._, ____ ;_, 
bUtUn mevcudiyetile latikl•l mUca- -

Sibiryada nefye mahkum edilmlı 
ve Kazak suvarllerlnln merhamet• 
siz kampları alhnda, yaya olarak 
Sibirya çöllerini aıarak liç 
ay sonra Irkutsk şehrin• 
yarı ölU bir halde vaıul olabil· 

mitti. 
Burada da eıkl faaliyetinden 

geri durmamıf, yapılan ilk iıyan 
hareketinin ön ıaflarına ieçmit
ti. Fakat maattee11Df o isyan da 
muvaffakiyetıizlikle neticelenmit 

ve başından yarahınan Pilıudıkl 
bu defa da bir buçuk ıene 
hidemataşakkaye mahkum edile-

rek Siberyanın fİmali şarkisindeki 
Kirenk kaaabaıına H bir müddet 
ıonra da havası daha mliıalt 
olan Tunka şehrin• ıltrUlmüıtU. 

25 yatına geldiği vakit Pil· 
ıudıki'nin siya1i kanaatleri 
inkitaf H tekemmül etmifti. 
Onun fikrince Polonyaaın ıiya· 
ıeti milli bir ıosyallım olmalı 

idL 
1892 de Menfadan kurtu-

lup ta memleketine avdet ettiai 

ıaman derhal ıoıyaliıt fırkaaına 
fntinp etti. Fakat biraz sonra 
bu fırkanın eski kanaatlerin 

eıiri olduğunu, kendi fikirlerini 
kabul etmediğini anladı ve ka
naatlerini feda etmektenae fır· 

kadan çekilmeği tercih etti 
ve yalnız bnıına kalarak 
matbuat •asıtasiyle kanaat· 
lerini neşretmeyi düşündü. 

Fakat o zamanlarda iazetelerle 
Çarlık aleyhinde propaianda 
yapmak kolay değildi. lnaamn 
hayatına mal olabilirdi. Bfnaena· 

leyh Londrn matbaalarında baa
tırılan risalelerin Polonyaya ltha· 
linl ve bunlardan lıtifade yollarını 

gizli propaganda memleketin her 
tarafına yayıldı. Bundan cesaret 

alan Pilıudskl ., Amele ,, iırnile 

gizlice bir de gazete çıkarmayı 

tasavvur etti ye arkadaflarından 

bir ec:ıscının dükkanı Uzer;nde 

hem mUdürlUğünli, hem muhar· 

rirllğini ve hem de 

bizzat ifa ettiği 

çıkarmıy" ba,ladı. 

mUretti pliğini 

bu gazeteyi 

Polisin bütün 

taharriyatına rağmen, her tehlike 

batgösterdlğl zaman idarehanesini 

bir ıeblrden diğerine naklederek 

bu gazeteyi altı seneden fada 
neıre muvaffak oldu. fakat 1900 
aenesi 21 ıubatında polis, o zaman 

Lodz ıehrinde bulunan idareha
neyi meydana çıkardı n ameleyi 
umumi bir iıyana teıvlk eden o 

ateıin makalelerin muharriri PU
ıudskl de tekrar tevkif edildi. 
8 Hne hidemab ıakkaya ve öm· 
rUnOn ıonuna kadar Sibiryada 
oturmaya mahküm edilerek Var
ıova hapiıhan11ine atı .da. 

BütUn dUtUnceai hapishaneden 
kaçmakb. Bunda da talih ona 
yardım etti. Haphıhaae MlldUr 

muavininin zevceaJ Polonyalı ol· 
duğundan, Polonyalılara kartı 
oldukça zaafı vardı. Pilıudıldnln 

arkadaşlarile muhabere etmealne 
söz yumdu. Arkadaşlan haplsha· 
neden kaçmak için •n iyi çare
nin deli rolU yapmak olduğunu 
söylediler. Pilıudıki bu rolU okadar 
muvaffakiyetle oynadıki derhal 
0 Sen Petreaburg ,, timarhaneaine 
nakledildi. Burada kendiıine 
bakan doktor Polonya aoıyalist 
fırkaaana menıup Hkl bir arkadatı 
idi. Onun yardımlJe ve tebdili 
kıyafet eden Pilıudeaki 14 Mayıı 

deleslne bnıladı. Bir taraftan 
A vnsturya ile diier taraftan 

pariste Fransızlarla görDıllyor •e 
bir ietiklil orduıu teıkil etmeye 
çalışı) ordu. 

1 Ağustos 1914 tarihinde, 
harp baılayınca orduıuna ısdar 
ettiği emirnamede "yalın kıhnçla 

canlı vatanımızın ıırtında yeni 
yeni hudutlar kesilip biçileceği 
ıu ıarada Polonyalıların hakikate 
biglne kalmasını istemem.,, dl· 
yordu. 

4 Ağustosta seferberliğe baş· 
ladı ve 6 Ağustosta da teıkil 

etttfl 158 neferden mtirekkep 
kıtaatın başına aeçerek Rusları 
taarruz etti. 

Pilsudıki blJAlaere bDyUyen 
bu küçUcük ordu ile Polonyanın 
lstiklAliul istirdat ettiği gibi harp-

ten ıonra memleketini tehdit •
den tDrlft türlü me•fl hareketlerin 
de önüne ıreçerek o btiklill mn
daf aa etti ve buıUn, ıarkl Av· 
rupada mUhim bir mevki iıgal 
eden Polonya devletini yeniden 
vücuda getirdi. 

Elyevm Polonyanın ae gibi 
temaylllleri oluna olsun, Pilaudıkl 
nln bu aletin mUcadeleclnla, bu 

mağrur ve gönUllO ıefin, vatan· 
daılarının 1863 iıyanındanberl 

uyuyan milli hislerini uyandırır.ak 

ve onları iıtiklAle kavuıturmak 

husuıundakl bOyOk hizmeti lnklr 
edilemez. 

Bugün Mareıal Pilıudıkl, bp
kı Koıcluzko slbi Polonyanın 
milli kahramamdır. Ayni ıamanda 

memleketin manevi bir diktatörU· 
dllr. Yalnız harbiye nezaretini 
ifa etmekle beraber onun muva

fakati olmadan Polonyada biç 
bir t•J yapalamaı. 

Balıkeıir Karacalar k <.i) ti halkından 
F. M. N.eı 

- Bu meHle temamlle idari 
bir meseledir. Vaziyeti bir mek· 
tupla kaza kaymakamlığına bil· 
diriniz.: 

Midyede okuyı.ıoularım1ıdRn huy 
H. Nihada: 

- ŞikAyetiniıde hakhsımz. N .. 
tekim o mektubunuzu bilha11a 
umum kUçlik memurlar için neı
rettlk. Bu meyanda &iıin de mtt
tallamz ayni aurette orada izah 
edllmiıtir. 

Gemlikte 
Kahve 
Bolluğu 

Gemlik, ( Huıuıi) - Blrı-ok 
Anadolu ıehlrleri &lbi, burada la 
halkın vakitlerini öldUrdükl rl 
yer kahvelerdir. Şehrin dükl \n 
adedi Uzerlnde birinci smıfı kı. n· 

veler alır. Yapılan bir 1Byıma göre 
Gemlikte tam 38 kahve vardır. 
Buna mukabil gıda maddelerini 
temin eden 35 bakkal, 32 zevtin 
depoıu, 12 yazıhane, yedi yai. 
aabun ve un fabrlkaaı vardır. 

Mudurnuda Kadın Kılıkları 
Mudurnu ( Husuıi) - Kasaba 

n köylerde kadmlarm dokum• 
örtU kullanmalan yaıak edJlmiıtlr. 
Köylü ve kasabalı bütün kadmlar 

manto giymektedirler. 

Antalya Belediye Va VilAyet 
BUtçelerl 

Antalya ( Huauıt ) - Şehrimi• 
zin 935 Belediye bütçesi 92053 
Ura, huıual mubaaebe bUtçeal de 
531671 lira olarak teabit ediJ. 
mlıtlr. 
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- "Tuhaf mı dedim? Bak aana 
tuhaf bir ıey daha ıöatereylm.,. 
Schmitln evraklarım bulmUJ, ıö .. 
teriyordu. Onlara bir ml1ddet 
hayretle baktı ve sonra Careuein 
uzandığı karyolama Ozerine fırla• 
tıp attı: 

"Bunlar da neyin nesi ?,, 
Careue likayıt bir hareketle 

k&ğıtlara baktı :1 

- "Ne bileyim ben ? Eter 
Çek lisanile yazılmıısa, Çekçeyi 
bilmediğimi Hn de bUiyoraun. 
Belki de Rusçadır. Her halde Al
manca deiU, he:n bize ne ? ,, 

.. Buolan her halde biri benlm 
baYuluma koymUfhlr.,, 

-
11Zaıuıetmem. Her halde 

onlan yine .. n yanlıtlılda dlju 
.. ya ile beraber aokuıturmur 
aundur.,. 

- ''Ôyle bir ıe1 yapmadıjıma 
eminim, hem de bak oıılan ne1ia 
arumda buldum.,. 

Evrak Arasında., 
Perdita, Schmitin evraklan 

aruıoda Akladığı çamqarlan ıöı
teriyordu. Car ... e birdenbire m .. 
rakla yerinden dojruldu: 

- •• Bunlan kendin koyma
dığına emin misin?., 

- " Tama mile ,, • 
" Öyle lae ( Santral ) dald 

uansörcl koymuıtur. Ben zaten 
•ana 81ylemlftim. O •Din içia 
deli oluyordu. Hem de una •&y
leyeceğf birçok teyleri varm•f··· 
Baksana kaç ldjıt doldarmuı.,, 

- " Saçmalama Allhın1 ae
versen.,. 

•• Haydi ben Açmah1orum. Bu 
klğıtlarm bavulunda olupna aea 
daha makul bir aebep bul ba
kalım! ,, 

-
11 Keıkl bulabilsem.. Hamal 

yukr. rı çıkarırken geçen Dç daki
kayı uymazsak, baYulu hiç gö
dmden çıkarmadım .•• Hat Birde 
trende yemek •alonaaa ıtttiğimlı 
zaman .•• " 

Derhal o gttnldl vulmab dOfftn
meye baıladı. Şimdi bUDlan b81-
b8tnn bqka, korkunç bir •urette 
16rllyordu. Huduttaki o mlthif 
mua>eneyi hatırladı. Yolculara 
aanki bir hapishanedea diğerine 
nakledilen caniler ıibl muamele 
yapmışlardı. 

Scbmlt'in ortadan kaybolması, 
ondan evvel bu zaYa!hma tibl 
tutulduğu aıkı muayene, Macar 
Kontunun, artık kendi memleket• 
lerinde olmadıldanaa ve buralar
da görmeme.~ri daha muvafık 
olan f eyler bulundujuna dair olan 
ciddi ihtarları birer birer aklut
tlaa geçti. 

Schmlt'I• &akutG 
Birdenbire aanki her ,eyi an

laDllf ıibi haykırdı: 
- .. Korkarım ki za nlh Sch· 

mit'i bu enak için, bunların ne
nde ••kh olduklarına aöylemeclifi 
~ ildlrdller.,, 

Ca,.... IAlrayıtb: 
- " Amma da yapbn hal ,, 

dedi. "Bayle .. , olur mu? Buna 
mDaaade ederler mi,. 

Fakat Careue bile kendi aöy• 
hdiklerine inanmıyordu. Ba fikir 
bir defa ortaya atılınca onu bir 
tlriü alnllanndan çıkaramıyorlardı. 

Perdita: 
_ .. Bu evrak çok moh;m olmalı 

Vallahi bunlar burada bulunduk
ça hayatımdan emin olamıyorum ••• 
Ne olur (Norton) a bir daha te
lefon et1en ••• 

- " Ona telefon etmekten ne 
çıkarr Evrakın nerede oldupnu 
anlayamamıılardll'. Anlamlf olıa
lardı herhalde buraya ıetlrmemlze 
mluade etmezlerdi.,, 

- •• Onlann kim olduklannı 
Ye kaç klıl olduklannı bilseydim, 
içim daha rahat ederdi.,, 

- " Biri çıkar da ba enalo 
i•terae biz de •eririz. Zaten bize 
ait bir şey değil... Hattı odada 
bir ocak olmuı olAydı.,.,, 

Carea .. 'ln Ricası 

Enala a~eşe atmak fikri oka· 
dar iyi bir fikirdi ki o anda bunu 
tatbik etmek imkAm olmuş olA 

idi, ileride birçok kimselerin 6111· 
mftne mani olunmuş olurdu. Fakat 
Praı otellerinde maaleaef ocak 
yoktur. . 

Perdita yine enelkl fikrinde 
•ar ediyordu : 

- .. Çok rica ederim. M6•yl 
( Norton) • telefon et. Belki ey. 
rakı okuyabilir Ye bize ne )ap
maklığımaz hakkında bir fikir 
verebilir. ,, 

Caresse buna pekte taraftar 
değild '. Gitmi} e Dıenlyordu. Hem 
de Norton'u karşılamak için 
uzun boylu haZJrlanmak, aGalen
mek lbımdı. Eir aralık Perdita 
yı yaln.z ba•ına Nortona ıönder
meyi dilşündil, fakat bu fikirden 
de çabucak vazgeçtL Nihayet 
elini telefona uzatb : 

" S.n miıin Lawrence? EYet, 
ben Careue; tekrar telefon edi
yorum. Seni yine rabatau etlik. 
Bu akıam bize ıelmeni İ•tiyonn. 
EYet f,krimiıi değittirdik. Bu za• 
ten kadı .ların bir imtiyazı dejil
mi? Sakın, yarım aaatten evYel 
gelme !.... Tamam •.•• Vakit bir az 
geç ama a?dırmuaın dej'il mi? T .. 
ıekkür ederim. Seni çağırmakh
ğımııın sebebini geldiğin Yaklt 
uzu11 uzadıya anlatırız. ,, 

Telefonu bıraktı, lzerindekl 
yorıanı bir tarafa atarak ipek 
pijamalarile karyoladan indi: 

- .. Bu da oldal,, et.dl "Ümit 

SON POSTA 

28 - 4. 1935 

A.ceba arkadan k11pı71 zorlarlarmı t 

ederim ki Lawrence'I buraya 
bota bOfUna çağırmadık... Kim 
bilir ne kadar çocukça hareket 
edi1oruz.,, 

Kar Yatarken 
Yaram ... t mi? Zaten Ambuador 

oteli .. farethaneye on dakikadan 
daha u bir mesafede idi. Dııa· 
nda kar ıayet hafif yajıyordu. 

YOrGmek daha muyafıktı... Zaten 

Lavrenceln canı da yllrllmek 
latiyordu. 

Nehir U.tnndeki k6prDyD geçerken, 
kOçllk ve eski bir otomobil, yolun 
kenarına yaklaşıp durdu ve kapısı 

açıldı. Otomobilin içinden bir 
••• ıeldl: 

"Möaya Norton, aizl bir tarafa 
,tıttlrebilir miyim?,, 

{ Arka11 Yar) 

( Toplantılar, D•vetler ) 

Prof. Hissenin Konferanaı 

T&rk fiziki ve tabii ilimler 
kurumu yann saat 17,30 da Fen 
fakfiltesl konferans ıalonunda bir 
toplantı yapacak, Prof. Ni11en 
tarafından bir konf er an• Yerile
cektlr. 

Amerikan KolleJI Sergisi 
Rober Kolej talebeleri tarafı~ 

dan hazırlanan sergi, 6nliml1zdeki 
cuma glloO ıaat 14 de Mühendim 
mektebi binannda açılacaktır. 
Sergide talebenin mlihendlıl ge 
alt eserleri teşhir edilecektir. 

Romanrall Onıversltelllerln 
MUsameresl 

Ş.hr~mlze gelen Romen Gni· 
veraite talebeleri tarafından ano
mftzdeki cuma gilnD uat 18 de 
Tepebaşı ıehir ti}atroıunda bir 
d01tlulr mfimameresi verilecektir. 
Mttaamerede birçok Rumen milli 
oyanlan oynanscak, ıarkılar aöy· 
leoecektir. 

ZUhrevf Hastalıklar 
Konferansı 

latanbul deri ve zllbrevl hutahk· 
lar kurama tarafından tertip edilen 
konferanslardan dardilncO.D yann 
ıaat 18,30 da Halkevl Nlonlarıa
da Dr. Kemal Oımamn bel10ğuk
lata Ye lirayet yollan menulu 
köafuao8ile Yerilecektir. 

500 Lira Veriyoru 
Okuyucularımız, Bu M .. 
sabakamızı r<olaylıkl 

Takip Edebilirler 
]{){) ~İ~İ!Je j NE KONUŞUYORLAR 

5()0LiraVe 
Hedi!Jeler 
(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayraca on kftlye (10) ar 
llra, 100 kltlye de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellf hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Posta 22 Nisan Pa

zartesi gftnüaden itibaren kolay, 
herkesin iştirak edebileceti bir 
mtlsabakaya batladı. 

Milubakamız ıudur: 

Hergftn Son Posta 'ya bir 
resim konacak ve bu reımin 
albna, resimde ne konu,ulduğuna 
bildiren dört cllmle yazdacakbr. 
Siz bu dört cOmleden birini 
meçip bize bildireceksiniz. Resimde 
ne konuıulduğu hakkındaki 
ihtimalleri ıöstermek here de 
alboda dört cllmle yazdmııtır. 
Bu re•ml tetkik edecek Ye ba 
dört cevaptan birini aeçip bize 
bildirecekıinlz. 

&on Posta'nıo bu yeni mB
ıabakaaına blltlln kariler iftiralı 
edebil:r. 

Miisabaka şartlanmız ıunlardır. 

MUsabak• ••rtlar1 

1 - Resim altında göaterilea 
sözlerin reıme en uygun olduğu
na kani olduğunuz bir tanuinl 
seçiniz. Bu söziln numaraaım ku
pondaki yere lıaret ediniz : Altı
na isim ve adreainizi ko) unuz. 

2 - Müsabaka 30 gUo 
devam edecek ve hergftn bir 
resim konacaktır. Kari!er 30 re
ıımın kuponlarım topladıktan 
aonra birleştir:p Son Posta 
mllıabaka memurluğuna g6nd .. 
receklerdir. 

PERTEV ŞURU~U 

PERTEV ŞURUBU 

Dr. Nihat Tilzge 
1. inci ıınıf Deri • Frengi ve 

diğer ZDhrevt haa. mül 
Babıili Tayyare Cemiyeti kartııı 

No. 11 TE"l 21942 
... 911Rlerl para••• 

1- Şu Jenl 7apılan •• 
rldl7or. 

~ - Neye okadar klatla caaım? 
S - llahalledelll dedlkodayu lflttlm 
4 - &ea aeadea ae iatemlıtt-. 

bana ae dlyoraua ? 

3 - Müubakaya iftirak • 
bilmek için 30 resmiıı de ce 
bını kuponlara doldurup ıönd 
mek llzımdır. Nokun ku 
g6nderenler mll•abakaya it 
edemezler. 

4 - Müsabaka mnddeti 
ınndllr. Re•imlerln netri bi 
günden itibaren latanbul Ye 
okuyuculanmız 111 gOn 1 
kuponlarını Son Po•ta m 
baka memurluğuna ,and 
dirler. 7 Hazirandan •onra g 
cevaplar kabul olunmaz. 

S - Gelen cevaplar 
PO•ta tarafından t .. kil 
bir hakem heyeti tarafıo 
tetkik edilecek Ye • u 
ceYapları bulanlann hediyel 
ayıracaktır. Milaabaka ne 
12 Haıiran Çartamba 
nnahamızda llln olanacakbr. 

8 - 8011 Po•ta'da caılP' 
lann ne kendileri ne de ail 
bu mllıabakaya ittirak edem 

7 - Mllaabakada kazan 
fU mllkifatlar Yerilecektir: 

(1) incir• 100 

(2) " 79 
(3) UncUye llO 
(4) ,. H 
(&) incir• 2S 

Ayr1ca On kl,lye 
(10) ar llra, 

100 kl,ıye d• (125) 
kıymetinde muhtellf h 
,eıer. 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeıi Lire& 700,000, 
İhtiyat akçesi ,, 580,000, 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
haıyawn bqlaca şehirlerinde 

§UBELER 
İngllterP, lsviçre, A'YU8&urya, 
risıen, Çekoslovakya, Y Olla 
Lehıetan, Romaııya, B · 
Mııu, Amerika Cemahiri MüUe • 
Brezaly1t, Şıli, Uruguay, Arj 

Penı, Ekvatör n Kolambiy ... 
Afilyasyoolar 

ISTANBUL fUM llER 
Galata Voyvoda caddeli K 

Palas ( Telef. 2641 1218141 
9'hlr dahlllndekl acen 

ltsaubıılda: Alalemciyan h 
Telef. 2821. Heyoğluoda : 
oaddeaı 'l't>l~f. 1046.Kampiyo 
Borsada Telef. 1718. 

iZMIRDE ŞUBE 

Dr. BArıı 
Dalıilig• Jlüı.lıauıM 

Telefon 118, Dlwa•~ 
22398 Cumadan maada 
21044 ıün öğledeıı 
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Her hakkı mahfuzdur. Yazan : Zlg• Şakir 2:.J/4/35 

'lııJ 

gu 
Fakat fırkanın aaklm hareketleri· 

ne Ye bahuaua (lttihad· Tarakld • 
hUkfımetl)nin Umumi harbe glritine 
itiraz ıöatermiıler, hatti, bu yol~a 
fırka rüeaasile mücadele eylemır 
lerdir ; diye, bir hak ileri alirmek .. 
telerdl. Fakat kabineye mu• 
halif olanlar, bu sözleri dlıılemek 
ıu tarafa dursun, bilikis daha 
tiddetle ateı pl\skürmektelerdi. 

ittihat .. Terakki rüesasının 
firarı üzerine, hükumet derhal 
tiddetle harekete g~çmişti. Ev· 
•ela, bu firar planını tertip ve 
biızat idare eden (Ceneral Fon 
Zakt), BabıAllye getirtllmif, la· 
tlcvap ve milvahaze edilmiıtl. 
Sonra, firarilerin Almanyaya 
gidecekleri öğrenilir öğrenilmez; 
Almanya baıvoklll (Prenı, Maka 
Fon Baden) e bir telgraf çekli· 
llılt, iadeleri lıtenllmiıti. Ayni 
lamanda, (Yıldırım gurubu ku· 
llıandanhğ'ını ( Muataf a Kemal 
Paıa) ya terkederek (Halep) ten 
lıtanbula gelen (Leyman Foa 
Zandrea, Paıa) ya müracaat olu· 
barak • Bir Alman ceneralı 
tarafından, bir Alman tahtelba· 
biri ile kaçırılaa • firarilerin 
derhal iadeleri lçla Almanya 
harbiye nezaretiae ılddetll bir 
telgraf çektlrilmiıtL 

Vehdeddlnln Maskesi 
Fakat bütün bu tetebblll ve 

harebtler, met p... kabin ... 
atfedilen (lttJhatcılık) ianadım 

Muhallt efkirıumu· 
muhalif matbuabn 

izzet Paşa kabinesini tamamen 
ıantığı bir zamanda, arbk 
(Saray ve padiıah) da harekete 
ıelmlıti. 

Babuıuı mDtarekenia imza 
•di]p te, Çanakkale boğazını ka· 
Payan torpillerin temizlenmeai 
lıaberi gelir ıelmez; padiıah Vah
dettin, yüzündeki maıkeyl büıblitOn 
ltı~ermiı, kendi emel ve taıavwruna 
11Yıun bir kabine teıkill için iz· 
let paıa kabineainl bizzat deYir
lbek iatemiıti. qte bu maksatla• 
dır ki, e•velA Abdurrahman Şeref 
11.yı ve sonra da Ahmet Rıza 
leyi izzet p•ıaya göndererek 
ldeta tehditkir bir vaziyette ka· 
binenin tasf 'yeıhıi teklif eylemitl~· 

Padlıah çok iyi biliyordu kı; 
Ortada hiçbir dddl ıebep v• 

bahane yokken birdenbire dört 
~ın değiftirilmeıi, kabinenin 
diier azalarına pek ,nç gelecekti. 
\le tDpheaizdir ki buna tahammnl 
'deınlyecek olan diğer azalar da 
letüa edecekti. Şu ıuretle de, 
llaatıap aabit oJuyerecekti. 

* Ahmet Rıza Bey, doğruca 
:-•ya avdet etmiı; izzet pata 
• aralarıada geçe• muhavereyi, 

Gldup gibi padlfaba blk&y• ey• 
t-iıtt. Nakledilen ı&ılerden fena 
'b ide 6fkelenea Vahdeddin, ka• 
lııe hakkındaki IOD kararını 
·~ olmakla beraber o anda 
clt1ıoadtıklerial tatblka c&r' et 
ede1neın1t, Ahmet Raza Beye: 

- Peklla; ben liz• haber 
11•dertrlm. 

Di •erme•-•• iktifa ~..J• cevap .. aa 

cL, ~ l~pheılz ki paditabın maba
b111e7e ıoa darbeyi iadirditi 

lngilis Başkumandanı Sir Duğlu Haiı n Franaıı harbiye nuırı Penlön 

[lldıi de ölmüettır] 

esnada bu hareketinin, efkArıumu· 
miye llzeriode menfi te.Ur huale 
setirmemeai lclJ. Buaun ipa de, 
kabine aleyhindeki cereyanlara 
bir az daha kuvvet vermek el· 

ıemdL 

Kabinenin maruz kaldığı teh
like, yalnız padışah ile cereyan 
eden gizli mücadeleden ibaret de-

ğildi. lttihatcıların firarmdan h•yecan 
hiaseden efkirıumumiye; (Mond-
ros ) ta aktedilen mütareke prt• 
nameıi intişar eder etmez, bllylik 
bir hoşnut.uzluk g6ıtermiftL [1] 

(Arka11 var) 

(1) ( Mondros ) mDtareke•I 
9artnamesl1 

Madde: 1 - Bahriıiyaha mürur 
için Çanakkale 'H Bahriıiyah boğaz· 
laranın :küıadı. Ve Bahriaiyaha müru
run temini. Çanakkale n Bahriıııiyah 
ietihJtamatının müttefikler tarafından 
iıgali. 

2 - Oımanlı ıularınıiaki bilcümle 
torpil tarlaları ile torpitio n konn 
mevzu ve mevaniiaaire mevakii göe• 
terilecek. V • bunlan taramak veya 
refetmek için &a!ep vulı:uunda mune
net olunacaktır. 

8 - Karadenizde mevcut torpil 
mevkileri hakkındaki malUmatı mevcude 
ita edilecektir. 

4 _ ltillf hükfımatına menıup 

Userayıbarbiye ile Ermeni üaera n 
mevkufioi, latanbulda cemedileoelc. Ve 
billkaydüıart, itilaf hükumetlerine tea· 
liııı olunacaktır. 

6 - Hudutların muhafazuı n 
sayıti dahifinin idame1i için lüzumu 

a örülecek kunei ukeriyttden muda· 
:ıııuı derhal &erhiai. .İf b~ kuu~ayı .~ke
riyeııin mikdar H nsıyetlen, ıtilAf 
h"kiimatı &ardından Devleti Aliye ile 
:uzakere edildikten ıonra takarrür 
eUirllecektir. 

6 _ Zabda ve bana mümuil hu• 
1U1&t içiD istihdam edilecek Mfaiol 

ite mtlıtuna olmak bere Omnaıılı 
••rarırıda yeya Devleti O.maniye &ara:c1an itıal edilen ınlarda bulunan 
t&ffei ıefaioi harbiye ta.Um olunup, 

ölterilecek Oımanh Hmamnda Yeya 
: aniannda meYkuf balunduıalaeakbr. 
oı 

1 
_ ııuuefilder, emmrıdeıiDi tela-

dit edecek vaziyet zuhurunda, her 
banci blr Hvkulcen Dolduını lfgal 
hakkını hais olaoaldtııdır. 

8 - Elyevm O•manb ftgall altln
da bulunan bilcümle liman n demir 
mahallerinden, ıefaia tarafından iı~
fade edilmeli Ye itil&f devletleri ile 
halıharp&a bulunanlara .karoı meldut 
bulundurulmuı. (Sefaini Oımani7ede, 
ticaret n ordunun t.erbi•i huıualannda 
f9raiti mümaaileden iıtifade edecek
lerJ:r.) 

9 - ltilafiyuo, Osmanlı teraane 
Ye limanlamıdaki umum 11faiıı &ami
rah ve ~eaaiti teıhiliyeıinl iıtimal 
edect>lderdir. 

JO - Toıoııı tünellerinln müttefık
ler taraf andan iogaJi. 

11 - 1ranın Şimaligarbi k.11mında
ki kuvayı Osmaniyeoin derhal harpten 
evvdki lıuc!ut gtıriıine celbi huauaun· 
da, evvelce ita edilen evamır ıcra 

edilecektir. Maverayı Kafkaaın, evvel
ce kuvayı ÜRmaniye tarafından kıı
men tahlıyeııi emredildiğinden, kısmı 
müteLekisi müttef kler tarafından vazi
yt>tirııalıalliye tetkik edilerek talep 
olunu na ltılıl ye olunacHktır. 

12 - Hükumet muhabeHtı müsteı
na o'mak iızere, telıiz telgraf Ye kab
lolann itilaf memurları tarafından 

mur11kahesi. 
lJ - Bahri, ıııkeri ve ticari mevat 

ve melzemeı.in men'i tahrıbi. 
14 - Memlt>k~tın ilıtiyacı tatmin 

olunduktan sonra, mütebaki kömür, 
meyi mahrukat ve bahri levazımın, 
Türkiye weoabiioden mubayaa.ı için 
tealıi!a' iraeıi. (Mevadı meı:kureden 
hiçbiri ilmıç olwımayacakbr. ) 

15 - Bı'cümle laututu hadidiyeye 
itilaf murakabe sabitleri memur edi
lecektir. Bunlar meyanında., e'yevm 
Hükuwe&i Osmanıyeni.ıı tahtı muraka
besinde buluoan Maverayı Kafku 
hatutu hadidiyeal U...ı dahildir. 1ıbu 
Kafkas hututu, 1erh.et ••tam olarak 
itil!f memurlarıoıo tahb ldaruloe na' 
olunacakbr. Ahalinin ih&iyacatuun tat
mini nuan dikkate alınacaktır. İtbu 
maddede ( Batum ) uo ltplJ dahilcfuı. 
Büktimeti O.maniye, (Baku) nun işa·a· 
lioe muteris bulunmayacaktır. 

16 - Hicazde, .Aairde, Yemende 
Suriyede •e frakta buluua muhafıs 
kıtaat, ea yakın itiW kumandanına 
teılim oluaacaktır. (KHikya) daki bv· 
••deria iıı'1zamı muhafaza igin muk· 

Sayfa 11 

Etrafımızdaki Halk Ne 
düşünüp Ne Konuşuyor? 

( Baıtarafı l inci ylzde) 
ıotörlerden mllrekkep bir berber 
dükkanı, tıraı olan bir mUıteri, 
berbere 11oruyor: 

- Gazete yok mu? 
- Yok! 

- Neye? ZUğUrtlilkten ala· 
mıyor muıunuz yoksa? 

- Hayır, her aabah, bhlm ga• 
Keteci uğruyor. Gazeteciye vere
ceğimiz çeyrekle ona bir çay 
ıamarlıyoruz. Herif bize gazete
lerdekfnden daha tatlı hikayeler 
anlatıyor, gazetelerdekinden daha 
bol ve daha taze bir ıürll de 
ha•adia veriyor. 

Bu cevaptan hoılanan mtııterl 
aUIUyordu: 

- Peki, bizim gibi onu din· 
lemeie yetiıemiyenlerla halleri 
ne olacak? 

Sıra bekleyen hoı •ohbet 
bir mtışteri karışıyor: 

- Ozaman hoca Nasnddlnln 
dediği oluyor. Dinleyenler, dinle 
meyenlere anlatıyorlar! 

Tırat olan mllıterl aOlmeye 
deYam ederek: 

Fena değili Diyor, 't'e 
lliYe ediyon 

- LAkin gazeteler de 6yle 
çoğaldı ki insan hangi birini 
okuyacağını ıaıınyor. 

Berber, içeriye giren yorgun 
yüzlü, yorgun bakqlı, yorgun 
halli bir gence soruyor: 

- Sabri ••• Yine akıamdan kal· 
dm galiba? 

- Ent, rakı ile prabı kanı· 
tırdık. Başım, midem haraboldu 1 
Bugün de iş baıımdan •ıkın. Ne 
halt edeceğimi pıırdım 1 

Bir blldiil ıöze karıııyor : 
- Çivi> i çivi söker doatum. 

Üç tane daha çek bir ıeyin kal· 
maz. 

Berber de taV1iyeyl yapııbrı 
yor. 

- Bir Jıkembe çorbua bire
birdir! 

Bir diğtri atılıyor. 

teıi mikdardan maadaıı, beıinoi mad· 
dedeki eeraite tevfikan takarrür eUiri· 
lecek veçhile ıeri çekilecektir. 

17 - Trabluata ve Biugazlde bu· 
lunan Oımaolı zabitleri, en yakın ltaı
yan muhafaza kıtaat.na teılim oluna· 
caktır. Teslim emrine itaat etmedik
leri takdirde, Hükfuneti Oımaniye, 
on'arla muhaberat ve mu&Teneti katey
lemeyi deruhte eder. 

18 - Trabhıa ve Bingazide ifgal edi· 
len limanların, en yakın itiW muhafaza 
kıtaatına teslimi. 

19 - Alman, Avuıtwya bahrt •e 
berri Ye sivil memurin Ye tabıaımın 
bir ay zarfında ve uzak mahallerde 
buluHnların bir aydan ıonra, mümkOn 
olı:m en kısa zamanda Memaliki Oıma
niyeyi terketınelerL 

20 - Beşinci madde mucibince 
terbiı edilecek Kuvayı Oamaııiyeye al& 
tecb zat, esleha, cephane ve Teıaiti 
nakliyenin tarzı istimaline dair ita edi
lech k talimata riayet olacaktır. 

21 - Miittdıklerin menafiinl hiya
net için iaşe nezareti nezdinde itilaf 
mümusilleri mevcut bulunacak ve ken• 
dilerine bu bapta lüzum glSrülecek Uf• 
feimalumat ita olunacaktır. 

2i - Oemaulı üserayı harbi7eai, 
itilaf devletleri nezdinde muhafaza 
edılecektir. Sivil üıreyı harbiye ile 
eanauı aııkeriye haricinde bulunanlarm 
tahliyHi naıarıdikkate aJanacaktır. 

23 - Hükumeti Oamuiye, merkezi 
hükumetlerle bilcümle münuebatım 
katedecektir. 

24 - V ılıiyati elttede iğtiıaş zuhu· 
nıada, mezkur •ilayetlerin her hangi bir 
kıamınıo iogali hakkını itillf dnlelleri 
muhafua ederler. 

2S- Müttefikler ile hükumeti Oıma· 
niye ar&llllda mubuımat, 1918 aeneai 
Teırininnlinin 81 inci IÜJıtl vakti sa
harda tatil edilecek ir. 

lıbu tartname, lııgiltere Htlkumed 
Kraliyeıi 11fain harbiyeaiııden (Limni) 
de (Mondroı) limanıncıa leopri endu 
(Ağamemoun) zırhl111nda, 1918 MDeıi 
Tetrinieneliniıı 30 uncu slnü imza 
edilmiftlr. 

Sadallah Beıat Jfiknıat 
HU..)'ia Rauf Ariür Gaürop 

l 
- En lyit.i bir bardak ıoğulr 

alUtllr 1 
Berber cevap veriyor : 
- Hayır birader hayır, Hnin 

Sabriye kesdın var galiba. Ak· 
ıam şarap içmiş, timdi de su iç· 
ti mi yeniden fitil olur. 

- Snt tavsiye eden: 
- Ben, diyor, su lçaln de· 

medim. Süt içsin l dedim. 
Berber gillüyor : 

Su ile aüt arasında neı 
fark Yar birader ? 

ir ir « 
Az ıonra yeni bir bahla açı

Jayor; birisi ortaya bir haber atı-
1or: 

- Yahu... haberiniz var mı ? 
komünistleri deliğe tıkmıılar 1 

Bir diğeri cevap veriyor : 
- Evet! bir Mayıs ıeliyor ya? 
Haberi ortaya atan gUlt\yor ı 
-Deaene komüniatlerin de, ke· 

diler gibi azma zamanları var? 

ir '* '* Birisi berbere dışarıdan aeçen 
bir kadını gösteriyor : 

- Parçaya bak, parçaya? 
Tıraı olan mGıteri, telaılanı• 

yor: 
Hazret, dalganın sıran de· 

tfl. Parçaya bakayım derken, 
aırtlağımı parça parça edecekain 1 

Berber gillilyor: 
- Merak etme. Onun ıereflne 

Hacamat parasını bağıılaruml 

* Biriai ıoruyorz 
- Yahu... Şu gelen dünya 

kadınları ne yaptılar? 
- Dağıldılar? 
- Dağıldıklannı blllyorum. 

Dağılmadan ev•el •• yaptılar 
diyorum? 

- Toplandılar! 
- Toplantılarından bir şey 

çıkmadı uı~? 
- Çıktı! 
- Ne çıktı? 
- Ne çakacak birader. Kadın 

milletinin foyual 

* Bea, Hatlerce dinleclltfm bir 
•OrO ipe sapa gelmH lakırdı ara· 
ıından topladığım notları kifi 
bularak çıkarken mllıterilerden 
bir kıımı hararetli bir ıaç mDna· 
kataıına glrltmiılerdil 

BABAN 
TIRAŞ BIÇAÖI 

DUnyanm en mükemmel 
brq bıçalıdır. 

8imdiye kadar icat olunan bütün 
tıraş bı~aklan arasında en mü
kemmel n en fevkallde olduğu 

tahakkuk etmiıtlr. Piyuada mev· 
out tırat bıçaklannı tat•rimıftır. 
BaHD tırq bıçafınıo 1 - 2 • 3 - 4 
numaralı gayet kiıdcin ve husu 
tarafları vardır ki her bir tarafile 
laakal on defa tırq olmak kabil· 
dir. Bu heıapla 6 k:uruılak bir 
adet Huan tır&1 bıçağUe 40 defa 
'Ye ıslak bardak ile bilendikte y8s 
defa tııraı 7apılmak mtlmkUDdür 
ki düayau.uı h19b1ı bıçaiuıda bu 
meziyet yoktur. Buan bıolfı 
iatediğiniz halele batka marka 
nrirlene aldanmayınıs. Taklitle
rinden aakımnıs. Fiata: 1 adedi 
& kuruftar. 10 adedi 45 lmruftw'· 
HeHn depo•uı 

Ankara, lı&aabul, Beyotlu 
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Yanya Kalesi Neden D .. t•• ? 
uş u. 

Kolordu K.umandanı Esat Paşa Vak'ayı Anlatıyor! 
ittihat ve Terakkinin tarihçe· 

sini } aparken, anlattığım muhtelif 
hadiıeler hakkında alakadarların
dan bazı mektuplar almıttım, 

hepsini de eserin sonuna koı mak 
için saklamıştım, bunların bir k ... 
mı eserin bitmiı olmaaı mtınaae
betile evvelki gtınlerde aıra De 
çıktı, bugün de Yanya kalesinin 
ne tekilde ıukut ettiğin• dair 
yazdığım fıkraya cevap veren 
kolordu kumanda°' Eaat paıanın
kini derç ediyorum. Makıadım 
bitaraf bir yazıcı olarak kalmak 
olduğundan, Eaat paf8yı da din
lemek ~• dinletmek benim için 
ayrıca bir ıevk olacaktır. 

Esat Paıanın Mektubu 
Muhterem B. E. 
Son Poıtanın 1436 numarah 

•• 24n /934 tarihli nUlhUİDID 
9 uncu uyfa11nda ve ( ittihat • 
Terakki) aerleYhaaı altındaki ya· 
zmızıo birlnd ı8tununda, bana ve 
Y anya mlidafaaaına dair birkaç 
satır gördüm ve okudum. lıtib
barabnız, ve bu baptaki iıtltll• 
atanız, pek yanlııtır. Tarih yazan 
bir kalem, Franıı:ı.ca ( Guy Chan
tepleure ) il, Emanuell, rum.ca 
(Elef t ros Antl Horopoı )u ve bll
yük Erklnıharbiye reiıl muhteremi 
MUşür Fevzi Pata Hazretlerinin 
(Garbi Rumellnin 1t1retl zlyaı ) aı 
veaair yeril •e ecnebi, lhtlcace 
Hlih vesaiki nazarıitibar• alaydı, 
şüphe yoktur ki hakkımda ve 
Vanya mDdafaaıı hakkında hllAfı· 
hakikat neıriyatta bulunmazdı. 

Hullaaten berveçhlatl anedlyorumı 

1 - Arnavut ırkından deği
lim. 1436 tarihinde, lklnd Murat 
zamanında, Y anyayı teıllllm• ıe-
1en Tnrk mlltesellimlerinden ( Meh
met Kaçı) nm ahfadındaaım. 

2 - Kumandanı bulundujum 
Yanya mllıtakll kolorduıuaa ve 
komanovadan ric'at edip mıata· 
kama ıfren Ali Rıza paıanıa 
kumanda ettiği aarp orduau kıta• 
atına pek bOy&k zararlar verea 
Arnavutluk lıtlkl&lini, lılçbir va• 
kit tanımadım. Mmta~am dahi
linde bulunup ta Araavutluk iatik· 
laline temayül görllnen memurini 
mUlkiyeyi aılettlrdim. Muhakeme 
altına aldırdım. lstiklil harbi 
üzerine firar eden ve bu yüzden 
kolordunun tenkili kuvvetine ba
di olan Arnavut efrada en ap 
kanuni ce%aları tatbik ettirdim. 
Bu sebepten Arnawtluğun hu
mı oldum. Arnavutluğun lıtlklili 

ilin edilmezden evvel makine ba· 
ımda lımall Kemal beyle 
uzun uzadiye telgraf muhabe
ratında bulundum. Eıerinize 

taalluku olmadığı için tafıillt ver
mekten ıarfınazar ediyorum. 
Fakat Arnavutluğun llinı lıtlkll
Jinden sonra lımail beyle biç 
lıir münasebet ve muhaberatta 
bulunmadım. Ve o da Yuya 
kalesine Arnavut bayrağının çe
kilmesi teklifinde asla bulun
madı. Ve hattı, ubabısiyaıiyeden 

devam edip duruyordu.· Grib
vede kazanılmıı bir zafer. fır
kacılık yüzünden neticuiz kaldı. 
BilAsebep ihtiyat efradı kaçmaya 
baıladı. Fakat karşılarına, Yan• 
ya kalesinin top ve mltrAlyözlerl 
çrkınca durmaya ve Piıta civa• 
rında yeniden bir hattı mUdaf aa 
açmaya mecbur oldular. Bun• 
dan ıonra dOımanın kuvaifa· 
lkaıına kartı her hat ve 
toprap kanlarla ıulayarak Yanya 
mevkii mOıtahkemine sıj'ınan kol
orduma mensnp Arnavutlar maat• 
tee110f ıUAhlarile teçhlzatlarl!e 
Avlonya ve Berata firara batla· 
dıtından kolordum Ye kate pek 
lciz •• kuvvetsiz bir vaziyette 
kalmııtır. Bu eanada idi ki, Koma 
novadan kopup Yan ya YllAyetine 
giren Garp orduıunun haliı Tnrk 
evlidı imdadımıza ılddeti ıita gibi 
Afetlere ıöğnı ı•rmit olan bu 
cenglver mütehammil Ye kanaat• 
kir Tllrk ııkerlerl ve zabitleri 
Şubatın 20 alne kadar dört ay 
kahramanane yerlerini mDdafaa 
ettiler. V • o Yakite kadar Rum
elinin muhtelif cephelerinden bir 
ıaiki hakikinin tesirlle vukubulan 
firar yOzllnden Oımanlı orduıu· 
nun mOtezelzil teref Ye namuıu 
aıkeriainl diğer kalelerde olduğu 
ıibl Y anya kalesinde de iade Ye 
ihya eylediler. Şubahn yirmiıinde 
baıtalar hariç on mlıli f alk kuv•et
le bize taarruz eden Y• Y anyanın 
kilidi Çoka tepeainl elde etmek 
ıuretile metin Pijan mıntakai 
mOdafaaaıaın arkaaım alan dOtma· 
na ıoa atımını ela attıktan aonra 
bu TOrk bahadırları teslimiıiliha 
mecbur olmutlardır. ltbu muhta· 
aar maruzatı harbiyeye 16re Ye 
lıimlerl yukanda geçen eserler
de de aynea beyan olunduAu 
Uzer• Yanya, biliharp dOtmana 
tHllm olmadı. Bilikiı blltln Ya· 
ılf el aıkerlyulnl ifa ettikten 
ıonra 10 mlıli kuval falkaya 
kartı harbea matl6p oldu. 

4 - itte, hakayiki maruzaya 
atfınazar edildikte (betincl la
ıım ·numara 6 tefrlkanız) "fakat 
aradan çok ıeçmemiıtl ki bu iki 
kumandan.. Kılıçlanm · teıllm 
edivermitlerdL,, Fıkra11 muhte· 
-viyab, ıırf bir iftiradır. 

5 - Ayni tefrlkanı11n (arka11n-

da lıtinat edecek koca bir gülle .• 
Çatalca da deYam eden kanlı harp
lerin mukadderatına bir 1&r1ıntı 
huaule getirmişti) fıkralar muhte
viyatını büyük erkAnıharblye yll· 
ce relai hazretlerinin garbi rume
linln zıyaı eserlerinin 387 inci 
aabifHinin nihayetinde münderiç 
(Yunanlılar Türkleri hiçe 1&yarak 
parça parça kunet Hvklle ağır 
maflfibiyetlere uğrayacaklanna 
ehemmiyetli bir surette dddl bir 
teıebbGıte bulunıalardı, Uç ay 
evvel makıatlarına ermlt olurlar· 
dı. Yanya muharebeleri, her iki 
tarafında birçok hatalarile Bal
kan harbinin en kanla bir ıafha
ıını teıkil etmiş ve tul müddet 
Yunan kuvvetlerini takımlle do.
manan haral iıtili11nı aöndOrerek 
tarka ( Çanakkale • latanbul ) a 
atılmak tehlikelerini izale eylemlt 
ve ayni zamanda TOrkler için ıe
refli ve aıkerler için iıtifadell bir 
aahifei tarih vDcuda getlrmlıtir.) 
beyanatı tekzip etmektedir. 1897 
harbinde yine Y anyada fırka er
klnıharbiye reisi ııfatile canılpa• 
rane ve kemaliiffetle vazifei a.
keriyemi ifa eylemittlm. 

Karadağ meaeleıinde ltkoc:l
rada, Balkan harbine tekaddüm 
eden ltalya harbinde Yanyada 
tecemmO eden kovayı askeriyeye 
kumanda ettim. Mek&tlbi aske
riye dera ne1.&retlnde ve Harbl-
umumtde 30nc0 kolordu kuman• 
danı unvanile Çanakkale mOda· 
faaııada bulundum. Birinci, UçOn .. 
ctl Ye beılnd ordulara da kumanda 
ettim. Bu hizmetlerin klffHinde 
lıtikamet •• faaliyet vezalflmia 
rehberi ldl Mahiyetim her ıalbe-
den iridir. Yalnız bu defa (itti· 
hat • Terakki) mtlverrihinin ut
radığım iftirasına m&eıaer olan 
aalld anlayamadığımdan mDteea• 
ılrlm. Maahaza veıalki hakikiyeye 
mOıtenit bal&dakl maruzatıma 
atfen Jln• tefrikanııda taıhllıl 
keyfiyet buyuracağınızı Omit eder 
Ye hOrmetlerlml takdim eylerim 
efendim. 

1912· 13 de Y anya mOatakil 
Kolordu kumandanı ve ha· 
len Kadıköyllnde Acıbadem
de Eaatpaıa ıokak No. 2 de 

mukim mOtekalt ferik 
Yanyalı Eaat 

Bünyan Belediye Başkanlığından: 
Bin Beı yllz lira tahaisatlı Bünyan Merkez Kaıabaıımn 30 

hektar meakün 15 hektar gayri meak6n olan mahallin rakımlı 
planıma yapılma11 16/4/35 tarihinden itibaren bir ay mOddetle 
mllnaka1&ya konmuttur. ihale 16/5/935 tarihinde açık ekıiltme 
ıuretile yapılacağından talip olanlann Bünyan Belediye Baıkanlağ\
na, pllna alt fenni ıartnameyl görmek l&ti}·enler Ankara, lstaobul 
ve BOnyan Belediye Bııkanlıklarına müracaat etmeleri ilin 
olunur. "2067,, - ----------------- ------·----

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarma 
karıı iyi ve zaranız çare 

MAZON MEYVA TUZU 

Fetih Sulh OçuncU Hukuk 
Hlklmllllnden : Nuri tarafından 
beyazıtta koıka tramvay oaddHinde 
1S2 No. fu laanede oturan karııı Aıl· 
ye aleyhine açtıtı ıulh teıebblıO 
da•aıı lh:erine alddaaleyhe yapılan 

tebllıatta lkametglbını terkederek 
Hmtlmeçhule ıittitl mubatir tara· 
fından •erllea meıruhattan •e yapılaa 

dolayı da bulunamazdı. Binaen- dur. Mide ye bar1aldan ah .. 
aley miri mumaileyh• verdijimi tarmaz ve zarar Yermez. 

tahkikattan an!atıldıtındaD mahkemece 
20 .Un mlddetle lllnea tebliıat icra• 
ıına karar ••rilmiı •• muhakeme 
,ani olarak 18/S/935 tarihine mllaa• 
dif Cumarteal ailnl 1aat 10 talik edil· 
mit oldutundaa yevmi meskQrda 
mahkemede buır buluamaaıs akai 
takdirde ~·'"- karv w-erlleeetl 
llia• tebllt olaaur. fUO) 

yazdığınız cevabın aalı yoktur. MAZON laım ye marka•na 
3 - J 912 senesi birinci te.- dikkat. 

rlninin 18 inden tubat 20 ıine Depoau:Mezon ve Botloll eaa 
kadar re.tıQI harp ceride1erinde deposu 1• Bankası ark••••· 

~ ... ~~11 •hÇ•k ..... 
mukayyet olduğa Ozere muharebeler ~---------·----

Ni1&n 

B İ KA 
la Sltandı Bergin 

Çeviren ı Selim Tıynet 

tş ADAMI 
Kemal otelin balkonunda bir 

koltuğa eturmut, ııcaktan terle
yen kırmızı yUzUnU slllyor, ıildik· 
çe de terliyordu. Kırk yıllık doıtu 
Nedim de yanı başındaydı. Yemek· 
te tıka baıa doldurduğu ıöbeğinl 
kucaklamıı, tatlı bir öğle uykusu 
keıtiriyordu. 

Kemal uzun uzun gerinerek 
eınedi. Sonra arkadaıını dDrterek 
ıöylenmiye batladız 

- Yahu, dedi. Sen de olur 
tuhaf adam değilıin hanll Ne za· 
man karlı bir it teklif etsem, 
hemen uykuya dalar, hep lıltme
mezllktea ıellrslo. 

Nedim aldırmada bile, Şöyle 
bir homurdanarak 1lne aykuıunu 
keatirmiye koyuldu. Fakat Kemal 
ıusmlyordu bir t8rlll. 

- Ayol, dlltlln bir kerrel Madem 
ki yanılara sokmuyorsun, bu haliı 
kan Arap atı ıenin itine raramı· 
yor demektir. Benim bir ı8rll 
hayvanım yar. Eğer aatanan bu 
da onlarla beraber bakılır. Ve o 
madem ki sonbahar kofU]annda· 
ki mllkAf atlann lılçbirial de ka· 
çırmaıı:. Nasıl, aabyoraun değil mi? 

Nedim gözftnOn birini açarak 
istemeye istemeye cevap yerdi: 

- Peki, aatayım. Satayım 
amma, bu hayvanın ne kadar de
j'erll ve epiz olduğunu bildllfa 
halde, istediğim flab vermemekte 
inat edeceksin. 

Kemal, partiyi kazandıtını ıa• 
narak hemen çek defterini çı· 
kardı. 

Sen bele ıatacak ol, dedL 
Parası kolay. ÇünkU zevk için 
alıyorum bu haynnı. Sısyle baka· 
hm, ne iıteraln ? 

Ç•k defterinin ortaya çıkbj'ını 
ıaren Nedimin, anzlerl fal tatı 
ıtbl açıldı. Uykuıu falan kalmadı. · 

- Betbin liranı alırım ıenin, 

dedL Bu paranın atın deterlnden 
daha aıajt olduğunu da blliraln. 

- Beşbin lira mı ? Ne yapı· 
yorsun ıen yahu 1 

Kemal f8tkınlaımııb. Biraz 
doınnnp başına kaııdıktan ıonra 
ilive etti: 

- Peki, dediğin gibi olıun. 

Al sana beıbin lira. Ve çeki 
dikkatle doldurup imzalayarak 
arkadapna uzattı. 

Nedim klrlı bir it yapmıtta. 
Çeki cebine yelettirlr yerleıtlr
mez tekrar tatlı uykusuna dala· 
Yerdi. 

Fakat beygirler, biz inıanlar• 
dan daha nazhdırlar• Nedim erte-
11 gtln, bankadan paralan almıya 
giderken, adamlarından biri koıa· 
rak yanına geldi. Beygirin, bilme
dikleri bir sebepten dolayı, iece 
baatalanarak öldüğünü ıöyledL 

Eh, ta'.lhaiılik denilen ıey olaa 
olıa bu kadar olurdu. Şimdi, 
ya bu kardan vazgeçmek, ya da 
iti piıklnliğe vurmak lazımdı. 
Nitekim de vurdu. Uşağına, bey• 
alrin 6lnı0nll bir arabaya koya• 
rak, Kemalin ahırına götOrmeıini 
söyledi. Sonra, bankaya giderek 
paralan aldı. Dönllıte pomtaha
ney• uğrayarak Kemale bir mek· 
tup yazda. ilk vapurla lzmlre gi
deceğini, ancak tıç, dnrt ay ıonra 
dönebileceğini bildirdi. 

Aradan haftalar ıeçti. Nedim 
bu itin dedikoduunu duymada. 
Fakat Kemalin dolqtıl'a yerlerde 
ıezinmekten de çekiniyordu. Bir 
aDn, Beyotlunda bir kahYede 
otarurkea Kemale raıtlacb. Eald 

doıtunu çoktanberi gör 
Kemal, N•dimi kucaklayarak 
tırmı ıormaya baıladı. 

- Nasılsın bakalım? 
Çok oluyor mu ıeleli lzm 

- Hayır, birkaç gtln k 
Sonra, hi,bir ıeydea h 

yokmuı aibl llAve . etti. 

- Beygirden ne haber? 
nun kaldın mı yaptığın alıt 
ten? 

- Naad kalmam a bir 
Bu benim ea k&rlı ltlerlmdea 
oldu. 

Nedim ıqmıı kalmııb. E 
na f6yle bir bakınıp r8ya ı 
diğinl anladıktan ıonra t 
ıordu: 

- Doğru mu ı8yllyoraua ı 
- Doğru ı6yllyorum.Fakal 

az zor oldu bu kin elde et 
DtltOD bir kere 1 hayvanı 
ahıra getirirlerken yolda 
bire ölllvermif. 

Nedim bllmemezlllden 

- Olur mu hiç bOyle t•Y 
Yolda naaıl ölllrmOı 1 

- Evet doıtum. Yolda 
ken 8lmllf. Betbla llraJI • 
ten aonra elbnde kala kalama 
bir beygirin kalmaaı akla 
nacaktı. Ama ıonra ç 
buldum. 

- Çareılal mi buldan 7 
- EYet, hem de kolay blf 

re. Bu beygirin nekadar d 
bir hayvan oldujunu herkd 
lirdi. ôıdop.n 1ızu tutarak 
plyanıo tertip ettim. K 
bu methur yanı abnı ala 
Biletler beıer Ura idi. 
tane aattım. Elime tam 
lira ıeıtl. Nual 1 yllzde yb 
8'llzel detfl mL 

- Hayreti itin 10D1111d• 

rtı:tll çıkmada 1111 ? 
- Çıktı. Beygiri ka 

adamla biraz atıtbk. Eakat 
yln çareıl bulunmaz ki a b 
Ben, budalaya da bilet 
geri vererek 1'9rtıltlyl 1 
ettim... Mesele hal olundu. 

it adamhia ltt• buna d 
Beygirin nl&sOndea bile pa 
karmaaanı bilmek gerek. 

_.. ... ~ .,. ______ -: 
Denizyol lar 

iŞLETMESi 
AcHteleri ı Karak8y K8p 
Te•. 42562 • Sirkeci Mlblrcl• 

Han Tel. 22740 
......... 4 .... 

Trabzon Yohı 
KARADENiZ vapuru 

Nisan PAZAR 1llnl aaat 
de Rlze'ye kadar. 112169,, 

iskenderiye Y 
IZMIR vapuru 30 

SALI günll aaat 11 de 
deriye'ye kadar. ..221 

Tenzilatlı 
Halk Biletle 
Memleket dahilinde S-1 

ti kolaylaılarmak mabaclllf 
ve ikl aybk tenıillth 
biletleri ihdaa olunmaflut• 
Jetler 1 Mayıı 935 tarlb 
itibaren blltlln ilkeleler 
tehanelerinde satalacakb' .. 
ailAt almak iateyenleri• 
telerimlz• mllracaat e 
ilin olunur. 
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ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. Tefrika No.: 88 

Dünya Ve Ahret! 
Efendi Hazretleri tenbih verdi. Haksızlık olmıyacak 
liedeıtendeki silahlardan baıka bir ıey alınmıyacak 

- Canım, Kaç gtındilr aab· 
rederiz.. iayri sahre hal mecal· 
mı kaldı?. 

Bütün bu s6ıler, biribirlne ka· 
rışmııh. Fakat, Halil: 

- Y oldaşlarl.. 
Der deme:r., herkeı ıuaarak 

onun yUzüje bakh. 
Patrona Halil, yumruklarını 

kalçalarına dayadı. Derin ve sa· 
bit r.azarlerla oradakilerin yüzle· 
rine baktı. O çetrefil li1anlle, aöy .. 
lemeye başladı: 

- Yoldaşlar, mfijdef.. Eıref 
1aat geldi. Tam kuşluk zamanı, 

bayrağı lcnldmp, çarpya uğra}a· 
cağız. VaUah ve billak.. Kadı 

Efendi, birden dokuza kadar, liç 
karısının D4kihıaa .• talApa yemin 
etti.. Eğer bu uğurda 61Ursek, 
ıehit ohıcağıL Eğer kabrsak, bu 
dünyada bize, yok; yok... Söyle
ıene bire Muıli.. Demedi mi böyle 
Kadı Efendi? •• 

Patrona Halllle beraber gelen 
manav Mual~ bu IÖzlul tast:k 
etti: 

- Hay, hay.. Buglln dünya, 

yarın al.ret.. iki ellm yanıma ıo:e
cek. E,bedDbilJah.. Kadı Efendi 
böy]e ıöyledL Amma .•. 

- Dur, bire MuılL. Orasını 
da ben sayti) eyim. Amma Kadı 
Efendi, ııkı tenbih Yerdi. Hakııı· 
hk olmıyacak... Bedeatedeld si· 
lihlardan baika, Hnaftan bir ç~p 
ahnmıyacak. Ahaliden klmunin 
burnu kanamıyacak .. ırza, namu .. 
dokunulmayacak.. Eğer bu tenbib
tın zerre kadar aynlaa olursa, 
hemen kafası kesilip ortaya atı
lacak. 

Bu tenbib, oradakilerin de 
hotuna aitti Hep bir ağrıdan 
pkan: 

- Hay, hay .• 
Sesleri, bir de~iz dalgaıı ıibi 

ıürledi. 

- Işt• böyle, yoldaılarr.. 
Naaıl .. ıözUmllz, ıö·z mi? •• 

Hay, hay 

- SözUmüz. söz. 

- Ölmek var, danmek yok. 

Patrona Halilin dudaklarındaki 
tebessüm genişledi. Baımı, sağ 

tarafmda duran bir Bektaşi der· 
vişine çevirdi: 

- E, oku bakalım, Dorviı 

Gonca .. Bir fatiha. 
L OtUn böyle mühim kararlar

dan sonra, bir ( fatiha ) okun· 
mak Adetti. Derwiş Gonca, 
ortaya doğru bir adım atb. 
başını yukari kaldırarak gözlerini 
kapadı. Elleri 1i kaldırdı: 

- Lil!ahll .. Faaaatihaa ... 

Diye bağırdı. Derviş Gonca· 
nm dudaklarile beraber blitün o
radakilerin dudakları kıpırdadı. 
Semeya doğru açılmış avuçlarla 
yllz!er ve gözler sıvazlandı. 

-Allah, encam .nı hayır eyleye. 
- inşallah, sonu hayırdır. 
- Elbette huyır olacaktır. 

Cilmlemizin ga)reti, ohlıis'.amın 
rahatı iç'ndir. 

- Hadi, cenabıhak •• Cümlemi· 
H yüz aldığı ver:ıin. 

- Amin.. Ya muin .•. 
Sözleri, bir homurtu halinde 

ağızdan ağıza dolaştı. Ve ıonra 
yine Patrona Halil aô:ze baf)adı: 

- E, arbk duracak ıaman 

değildir. Hadi bakalım, herk11 
it ba~ınn.. Şimdi hepiniz dağı• 
lacakıımz.. Gidip adamlarınızı 
dohııacnksmız. lki saat zarfında 
buraya toplayacaksınız. Tam 
kuşluk zamanı, Eşref 1ant imiş. 
Kadı efendJ, böyle söyledi. 
Sakın, vakıt geçirmeyin, haaa; 
dedi. Göreyim ıizl yoldaşlar •• 
Beni, kadı efendinin yanında 
mahcup etmeyin. 

Kahveci Ali uıta da ıl)ze 
karıştı: 

- it yalnız kadı efendinirı 
yanında mahcup olmakla da 
kalmaz. Burada bize ıöz; veren• 
ler.. Şu okunan fatihaya (Amin) 
Diyenler .. Eğer •aktında, saatinde 
gelmezlerse, aonrasını kendileri 
düşilnılinler... Biz, busıUn kelle· 
mlzJ koltuğumuzun altıııa almı· 
fll. lbadullahın aelimeti için 
ortaya atılmışaL Artık bizimle 
oyun olmaz. 

Yine bir uğultu dalialandu 
- HA,a .• 

- HAıa ..• 

- Ölmek Yar, dönmek yok •.• 
Patrona Halil, artık bir ku

mandan tanı almıtbı 
- Say bakalım, Ali uıta .• 

Kaç kiıiyiı ?. 
diye mmJdandı. Kahveci All 

usta ıaymaya baılacL: 

- Sen, bir.. Ben, iki.. Mu.U. 
Gç .• Kutucu Hli1eyin, ~rt.. Ma· 
naY lımafl, be§.. Denft Mehmet, 
altı.. Çınar Ahmet ağa, yedi •• 
Erzurumlu Mehmet, sekiz.. Emir 
Ali, dokuz.. Derviı Gonca, on .• 

Pençe Ahmet, on bir.. Zohir Ali, 
OD iki ••• 

Derviş Gonca mmldaodı: 

- On iki.. mubarek adet .• 
Tam (on iki imlm) adedinceyiı .. 
Sayılan isimlerde, ( Ali) de bitti. 
Bu da, hayıra alamet... lnıallah, 
.zafer muhakkaktır. 

Patronnnm bir lıareUle, bor 
ku daiılıvermlıti. 

* Çenberlltaıın dibine kadar 
beraber yllrllyen Pençe Ahmetle 
Zehir Ali durdular. Kısaca ko-
nuşlular: 

(Arkası ••r) 

.................... ·-······································· r-
N ö betçi 
Eczaneler 

Bugece nöbetçi eczaneler ıun
lardır: 

, 

lıtaabul tarafız Şehı:adebatında 
( lımail Hakkı), AkHrayda ( Ziya 
Nuri ) , Ediroekapıda ( Arif ), Şebre
ın "ninde ( A. H 'lmdl ) , Sametycdn 
( Erofiloa ) , KOçilkpazarda ( Kftçük
pnx r ), Eyllph ( Hikmet ), Lilelide 
( Sıdkı ) , Fenrrde ( Emllyndi ) , 
CataoA-'unda ( Übcyt ), Bahçekapı
da ( Sa ih Necati ) , BakırköyUade 

(Merkez). 
Beyoğlu tarafı: Yilkıekkaldırımda 

( Vinikopu 0

01 ) , Galntaıarayda ( Ga
lntar ray ) , Fınilıklıda ( HilAI ) , 
ş·,tide ( ş·,ıı ), Kuımpotodn (Yeni 
Turan ), H ıköyJe (Yeni Türkiye). 

Kadıköy tarafı; Modnca ( Faik 
İlkender ) • Pazaryo:un->a ( Namık 
lımet ), Bllyllkada'C!a ( Halk ) • 

~ Dr. ibrahim Zati 
Catalot'u: Mahmudiye cadcleıt 

Çatalçetm• eokatı No 5 
Herpa öt edea 10A1a lau~aları.ıa 
kabul eder. 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 32 -

1 - Oı türkçe köklerden gelen 
ıöılerin lı:ar,ıeına ( T. Kö. ) beldeğl 
(alimeti) konmuıtur. Bı.ıuların her biri 
hakkında ııra ile 111maıılımmııın 

(mütehaeeıı) yazılarını gazetelere n· 
receğiz. 

2 - Yeni konan karo ılıkların iyi 
ayırı edilmell için, ıeregine göre, 
Franıızcalan ynzılmı~, ayrıca örnekler 
de konulmuştur. 

3 - Kökü Tlrkçe olan kelimelerin 
bugünkü iılenilmiı "Ye kullanılan ıe· 
kılleri alınnıııtır. Atılı ak oltm hak, 
aılı ügcüın olan hij\tünı, 'l'Urkçe ''çek,, 
kökllnden gelen şekli gibi. 

Mukario - Yanaşık 
Mukarrib - Y nkm • Fr. in time 

Örnek; Mukarriblerind.-n biri • 
yakınlarından biri . 

Mukaseme etmek - Üleımek, 
paylaçmak, bölUşmek 

Mukaısi - Bunaltıcı, sıkıntılı 
Mukataa -Kesim - Fr. Affermage 
Mukatele ( lata) ) - Öldlirlifme • 

Fr. Tuerio 
MukaYel• - Sözleıme, ıözbağı 
Mukavemet ( tnbammUl ) - Da

yanım, dayanık· Fr. Resistance 
Mukavemet etmek - Dayanmak 

- Fr. Resister 
Mukavim, mUtehammll - Daya-

nımlı, dayanıklı • Fr. Reıistant 
Mukavve1 - Eğmel, kaviı!i • Fr. 
Courbe 
Mulianl - Kuvvetlendirici • Fr. 

Fortifiant 
Mukayeae - Deneıtirme • Fr. 
Comparaiıon 

Mukayese etmek - Deneştlrmok, 
kıyaslamak • Fr. Comparer 

Mukayyed - Bağlı • Fr. Li 
Mukbil - G6zde .. Fr. Favori 
Mukdim - Çalııkan 
Mukim olmak (salda olmak, ika

met etmek ) - Kalmak 
Mukni - Kawtkan - F r. Con

vaincant 
Muktui - Gerekli, Hmım!u 
Muktazl olmak - Gerektirmek 

Muktedir - Erkmen 
Mukt11id - 1 • tutumlu, ekonom 

2- ekononılst 
Muktetefat - Dermeç 
Muktuauaca - Gereğince 
Munf aaıl - Ayrık 
Munis - Alııık, iııaaacıl, caaa

yakıa 
Munkatl olmak ( inkıta etmek )-

K e1Umek 
Munsab olmak - DlSkUimek 
Munıif - Hakcal • Fr. Equitable 
Muntabık- Uyuk· Fr. Conform• 
Muntafl - Sönük, aönmüş - Fr. 

Efface, eteint 
Muntazam - Düzenli 
Muntazar - Beklenen- Fr. attendu 
Muntazır - Bekliyen 
Munzam - Üst•• • Fr. Suppli--

mentaire 
Murabbaı - Salgıt, dileıe, deleae 
Murakabe - T eftiı, kontrol 
Murdia (Mun.ia) - Südne 
Musab ( dilçar, airiftar) - Tutul .. 

muş, yakalaomıı • Attteint 
Musab ohıiak ( duçar olmak, af· 

riftar olmak) - Tutulmak, ya• 
kalanmak 

Muıaddak - Onaylı 
Muaafaha - Elııkışma 
Musaff A - SDzliJnk, duru 
Musahhih - DU:ıe!t:ç 
Musaliha, ıulh - Barıı 
Musallat - Yapışkan, a1ılgan 
Musanna - Uydurma, dtlzm• 
Musa~aa - Gllleıme 
Musattah - Diz, yUıeyll 
Kürel musattaha - YDzeyklre 
KUrel mticeseme - Y uvarkllre 
Mesahai sathiye - YUıölçU 
Sath - YU.zey, iizer 
Muıibct - Yıkım, yıkm • Fr. 

Malheur, flfau 
Muaib - Yerlnde, doğru 
Musir (Bak: Israr) 
Mualilı - Ara bula11, baıı,tıran 

• Fr, Conciliateur 
MuşikAf - Kılyaran, titiı • Fr. 

Mlnutleux, meticuleux 

Muıt - Yumruk 
Mutabakat - Uyuıma • Pr. C(/I 

formite 
Ademi mutabakat ' - U,at..,, 

bk • Fr. NoacoaformiU 
Mutabık - Uypa • Fr. ctJI 

form• 
Mutad - Belll, alııılmıı 
Mutavaat (Bakı lnkıyad) ..,,, 
MutaYa11ıt - Aracı • Fr ... ,... 

mediajre JJ 

Muteber - Sayıla, ayıhr, il' 
ialea, ıeçer ~ 

Muteberan (Vüculı, Etraf, ar. 
.. llerigelenlv, UerigeJlrler ..J 

Mutedil - orta, ıhman, .&o' 
- Fr. Modrere, tempiH 

Mutekid - inanlı 
Mutemed, emin - inal 
Mutlak - Salbk - Fr. AwA_· 
Mutlaka - Uxkeı, ille· F;: 1' 
ıolument fi 

Mutmain - Diniz .. Fr. Coll 
incu 

Mutnb - Çalgıcı .• fi 
Mubdi, halik - Y arahca, r--

tan • Fr. Crealeur 
Muttarid - Biteviye 
Muttuıl - Bitişik, blrdOıftJ' ~ 
Muvafakat etmek (Razı ol~ 

• Oydaşmek - Fr. Conı• p 
Muvaffakıyet - !aıarık " 

Succeı ~ 
Muvaffak olmak - Ba..,..... 

• Fr. Reu11ir .;/ 
Muvafık - Oyda~ı1c, onay Y 

de, uygun - Fr. ConforlP~1"-' 
Muvafıkı hakikat - 1-1• 

uygun . l ~ 
Muvakkat - Süreksiz, geçi~ 

lip geçici, vakibel, 
( Bak: M~vkut ) lr ,t 

Muvakkaten - Şimdili~, b 
man için, bir vakit lçıP 

Muvasalat (vuıul) - ulnıaıasak) / 
Muvasalat etmek (vasıl oldl 
Ulaşmak ~ 

Muvaıala hstları - uı_.:) 
l Dnuıı ıs iuc:i ytil 



" j 
2 

·~,ediye Reisi 
Ankarada Bir Ço lılerle 

Ufra11yor 
ADW., l'I ( ıu.r) ... aa. 
·-- r.a&al Vallll -' · ... O..ilfallia ~ Da 

lbntlaiir•tli•ld~ ..... 
burada ..... telit '-Dara llit para 
... akalllm ile ....... oldupaa, 
.... ~ , ... ıelclitw. 
komllJoada tetkik edildipl, be
w,.ı. ......... ,aplacak 

................. it-.. , .................. .. 
••• 

...-...-1811 Ald ... 
Y•per•'~--:!"!_. 

Parla, 27 (AA: Gazete. 
,Fraam-SoYyet ~ ..................... , ....... 

... ... --- .. ptl .. ............. , ......... 
derecede llerlemlf olmuam 

.... etmektedlrler. • 

•ıOwr,. ........ .,., 
••Acele etmek a. Zlia 

t.ı.ı.taa aiW, ltalJa tarafından 
W.a,e elaaq eli* ••letler, .. , .... , ............... .. 
p•tlae ..... ·--
aldabcı bahaaelerl• .-.a11 • ..a .. 
.......,,. .._,.celrJiwclr. Mu .. 
............ ıa,m.u. .... ....... 

1c1a1Ma. •b•N• telmlk Jaer 
·•badelai "..., ...., albl 

-.n aetlcelerlle llçfllecek•.,. 

Bir Deınhy Dil 
• ,.., Ge;tl 

AJdaa .. mlrJolan flrketlae 
ası ldlometnllk .. bmlr • 

.. D.iılsll • qlrcllr " laatta 
........ te ıeçmiftlr. Hattm ....... _ ......... ,...,..... 
• baftuıada b11•··ıcak; Hulnla 
,.,.....011 ... lbadealtlhanad•t

clemlryollan lderell utta ..... 
tecektlr. 

Utıeyyid• (ku'Y•i) - Berldte • 
fr. SanctlyoD 

Konuşma Ocretleri Kararlaıacak 
&mir, ( Haa111f) - H&kametla BakuJaiı lzmlr • Balıls..ır, ı..... 

•. ••*filik" ... 
hır.etik ıermayeıile yapala•yan 

yllk t • binr 

nyor. Ba ldkacla 22 -•·ti 
-ur• ....ıe.a. 
•adak &mir • Aakara 
aaniyclere ~~·ın..lW~ 
Maniıa .. ... 
Ankaraıa ft ........ ttlı .... 

1&1lflly•. ~ ... - .. 
Amapa .... irlerJe ....... ,. .... 
layacakbr. 

Ba ............ , ••• 
ILnoml heh-d• 
dalan .......... 
ticaret r•.-ra._..... 
...... ,. .......... ... 

..... .. Pk .., ... ,.... .. ... 
lclJ. BU•s TIP pi,._ te•ıttlclwi. 
ecnebi deYlet paralarmcla Beri 

.... - Wr .. ................. . 
Bu arada 1apalaa ticari muame
leler tacirleri arara 10kaJerdu. 

.. Aakara • ı.taabul ..... 
.,..... J.i.ıi ,, ..... 
Şirketi ..... bafb•• •• Şelalr 
1111"9 •••daa 11aJ 
Hakla r•P-.. Allbra,a aprak ...... .._.. ........... . 
tecrlbe,...,... _,.,,.,. ............ 

lldllaben lcntlerl ı..• t.
bit eclllmiı değildir. 8aJ1Dcllrlak 

mma } - Aateğmea 
MIUbllli enel - Tej•a 

alal•d•4lııll• 

ÇankoRa Görgljef 
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Haşarat uyanmadan 

yuvalarım ve tohumlarını 

SON POSTA 

Yaz geliyor. Tahta kurusu, sinek, sivrianek, güve ve bütün hllşnrat uyanmağa baıladı. Ilnvalar ısındıkça haşarnt çoğalır. Büliin hıışaratı kökiinden keamck için haşaratın yuvalarına ve eşylımo üzerin• 
"e odaların havasına ve tahtalann, duvarların kenarlarına, aralarına bolca fayda etrpiniz. Ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır ha~amttan kurtuluc3k ve rahat edecehinis. 
HiUıaeta opartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telvis eden hamam böceklerini, abdesthanelerd<•, lıamanılarda bulunan kiiçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde buluo&D 
pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 6ı:eril!d-eki tırtılları behemehal Fayda lle imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu. -·· ............................. ····-- ............................ ·--·· .... ··-·····-··-··--·····-··----··--···· ............. --~"""""' 

• 

Suyu 85 derece ısıtan 

SU ISITICI 
ve 

BANYO 
ISITICI 

Elektrik 
Aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz 
Hiç bir tehlikesi yoktur 

Otomatik ayarlı 

Elektrik tesisatı bedava yapılır. 

Uzun Vadelerle Veresiye Satış 
Peşin 66 lira • Bir sene vade ile veresiye 76 lira • 4 sene 

vade ile veresiye 82,5 lira • kira ayda 110 kuruş. 

SATIŞ YERLER/ 
Sahpazar mağazası : Salıpazarı, Necati bey caddesi, No. 428 - 436, Tel: 45963 
Metro Han : Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefo:ı : 44800 
Elektrlk Evi : Beyaut, Mürekkepçl'.er caddesi, Telefon : 24378 
Kadıköy : Muvakkithane caddesi, Telefon : 60790 
BUyUkade : 23 Nisan caddesi Telefon : 56, 128 
ÜskUdar : Şirketi Hayri) e Iakele&i, Telefon : 60312 

Taksimdeki Sergiyi Z(qaret Ediniz. 
,, , ... , ...... .of.· . ~ ...... .. 

·1
1 
______ ı._t_•_n_b_u._ı ___ e_._ıe_d_ı_y_e_•_l __ l_ıA_n_ı_a_r1 _____ I 

Mahalll Sahası Teminatı Kıymeti Evsafı 
M. M. 

Cihangir yangın yerinde Sorma
air mahalle1inde . Külhan ıoka· 

• ğında 38 adada. 2,80 
• Cihanıir yangın yerinde Somun-

cu ıokağanda 36 adada. 3, 96 
Aksaray Yangın yerinde Kemal 

• pata mahallesinde Y gil Tulum• 
bı ıokağanda 45 ada 96,30 
Aksaray yangm yeriade Çakır-

. ata mahallesinde Namık Kemal 
• caddeainde 75 adada. 30,00 
Akıaray yangın yerinde Bakkal 
Kemalettin mahallesinde Kara 
Mehmet paıa ıokağında 62 
adada. 15,38 
Aksaray Koska Mimar Kemalet-
tin mahallesinde lOuncu adada. 115,44 
Cihangir yangın yerinde 42 ci 
adada. 2, 15 

_ Yedikulede KOpçU Ba. Ha. HU· 
· aeylnaia mahallesinde Tramvay 

caddesinde 17 Haritada Mek· 
tep arsası. 37 ,50 

. Samatya Ağbamamı mahallesi 
akarca S. 2 ı ,50 
Ayvansarayda Ayvanaaray C. 
Kale burcunda 5 metre 50 san· 
tim yüzünde arsa. 39,00 

3,15 15 Yüzsüz 

3,57 12 " 

18,57 2,SO .. 
~,63 2,50 ,, 

2,51 ,, 

47,62 5,50 
" 

1 5 
" 

19,69 7,00 Arsa 

3,65 2,25 ,, 

ı 1,70 4,00 
" 

Yukarıda semti, miktarı ve evıafı yazıla Belediye malı arsalar 
satılmak lizere ayrı, ayrı allkadarları araa:nda açık arttırmaya 
konulmuştur.Alakası olanlarla satın blmak isteyenler şeraiti anlamak 
Uzere hergün Levcızım MUdürlüğUne, arttırmttya girmek için de 
hizalarında yazılı mYvakkat teminat makbuzlle beraber ihale günü 
o!an 29/4/935 Pazartasi günü ıaat 15 de daimi encümende bulun· 
malıdır. "1915,, 

Radyolin: diılerl beyazlatır. 

Radyolin : Diş etleri kuvvet· 
· lendir:r. 

Radyetin : Diflerin çDrümeaine 
mani olur . 

Radyolin : Mütehassıs kimyager 
tarafından ihzar o
lunmaktadır. 

Muhtelif sngilerde 18 diploma, 
42 altın rnaıh.lya knzannııştır. 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
· HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP ve D. ZIRKIN 

.............................................................. 
8011 Poata Matbaaaı 

Sabibl ı R. Kökçll 
Nep. JıılOdlrCl: T ablr 

#: _______________________________ !* 
1 BOVOK 

ı TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip plAnını görUnUz. 

cı keşi<leai 11 Mayıs 1935 dedir. 

E llyUk ikramiyesi: 25 • O O O Liradır. 

Oev;et Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları _____________________________________ , ______________ _, 

Kereste nakliyatına mühim tenzilat 
15/5/935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi tatbik edile4 

cek ve şimd iana şebekede ve İzmir hatlarında tatbik edilen kereste 
tar;f el eri lağvedilecektir. Yeni Tarifenin ücretleri ton batma ı 

1 - 100 Km. lık mesafe kıamında beher Km. için 
101 - 200 

" " " 201 den fazla ., ,. ,, " ,, 

3 
2 
1 

kuruştur. Nakil llcretleri istaayonlardan öğrenilebilir. "2187,, 

• * 
Haşhaş Keten ve Ay çiçeği tohumlarile siıam, aspir, fıstık ve 

zeytin tanesi nakliyatına 15/5/935 tarihinden itibaren tenzllit 
yapılm:ştır. 

1 

Tafsilat için istasyonlara mllracaat edilmesi. "2188,, 

~ususi ŞARTLARIMJZ ~Al(~IND.A 
GIŞEL&;l2iMiZDtN MALUMAT. AL iN 1-Z· 

Lake, brouz, uikel ve çocuk karyolalannıo 

envaı çeşidini fabrika fiyatına. İstanbul Riıiıpaşa 
yokuşunda 66 No. 

ASRİ MOBİLYA Mağazasında 
bu'abi:iuiniz. Telefon : 23407, AHMET FEVZi 

Emlak ve Eytam Bankası ilinlari J 
Pazarlıkla Satılık Ev 

ESAS No. ıı MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 

Mekıube 7 Samatya' da Koca Mustafapaşa mahalle· 320 Ura 
sinde Demirci Oskiyan sokağında eıki 
45 yeni 49 sayılı 47 metre murabbaı bina 
ve 20.50 metre murabbaı bahçeyi havi ev. 

Yukarıda yeri yazılı ev dörtte biri peşin ve mUtebakisl liÇ 
senevi ve müsavi takıitte ödenmek üzere d ört taksitle ve pazarlıkla 
satılacaktır. d• 

Iıbu taksitler ipotekli ikrazat faiz ve ıeraitine tevfikan yllz 
dökuz buçuk faize tabidir. 

Pazarlık için 1 Mayıs 1935 Çarşamba günü ıaat oDda Şubl 
mlz• mUracaat olunmaaı. (100 


