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Sene S Yazı itleri telefonu: 

1 Nisanda Aldananlar 
Ve Aldatanlar 

Doktor Süreyya Hl· r 
dayet PiJamaslle 
Sokağa Fırladı 

-···---. 

it alg 
Eski Yemen Valiıi De Bir 

Ziyafet Çekti 
Evvelsi gün 1 Niııandı. O gün, en ağır• 

bailı kimmeler bile, dostlarına mu. 
ziplikler ya.pmak fıt1atını kaçırmak 
istemediler. Dün, bir muharrirlmiz 
bir Nisanda uçurulan balonlar etira· 
fında muhtelif kimselerle görü9tü. 
Hayali muziplik hikayelerini baıtır.an 
bu hakiki vak'ıılara göz gezdirmekle 
geçen zı manınır:a aClmayacağınızı 
sanıyoruz. .. .. ... 
Operatör Mim, Kemelin bir 

mllddettımber! rabataız bulunan 
zevceıi, doktor Bay Süreyya Hl· 
dayet, ve Bay Abdülkadir tara• 
fından tedavi edilmektedir. 

Sabahın saat beıinde, doktor 
bay Süreyya Hldayet(q telefonu 
zır zır çalıyor. 

Yatafından telaıla fırlayan 
değerli doktoru arayan bay Mim 
Kemaldir;, O : · 

- '\~an, diyor, zevcem çok 
tehlike!! bir vaziyettedir. Ani bir 
ameliY.Ata ihtiyaç ha1ll oldu. Şim· 
dl a~eliyatı yapmak mecburiye· ' 
tindeyim. Derhal hareket edebl· 
l~r.ıeniı:, yetitebllirsinizl 
J ~ Bay Süreyya Hidayet, ha~ta· 
~· ~etlfebllmek için, glyinmeje 

bıle dıkkat ayıramıyor ve ı· 
u • P J•ma· 

nm y ıttlne paltoyu çektf ğf 'bl 
ıolugu; kendisile ayni apartı!~n~ 
da oturan Dr. bay AbdtUkadi . 
d . . ruı 
aıresınde alıyor. 

~ay Süreyya Hi·dayetln ıoluk 
•oluga an~a~jclarını dinleyen bay 
~bdUlkad~de teliı sarıyor. O 
~ paltosunu~ .. &ırthyor V • iki 

~aJkrnah doktor, otomobİie atlıya• 
tut~ysoln hızla haıtanenlo yolunu 

or ar. 

(Devarna 8 inci Yüzde) 

Ve Habeş 
Rem•, (Haıaıt) - Ro11uıd• r••· 

••• teblll •"'•• 61r lıab•r• •''• 
ltal,a il• H•••ılıta• araıı11da 
cerega• ede• milzakereler dar• 
••ılar. 

ltııl11a, miizaker•tı• tekrar 6aı· 
lcımaıuu lıtemiıtlr, f•k•t Hah•· 
ılıtan lalJkdm•tl Milletler ee .. ı. 
••ti•• ltal,a•ı• Afrllc•tl•kl talı· 
ıtllatıru protHto etmlt olflula lçl11, 
•rl•k mH•l•nl11, Cemlg•I tarafın• 
tlan oerllec11/ı lc•r•r• 6•Jlı oltl•
lana 6lldlr•l#lr. 

11.ı,a Harbl11• 11H•retl, Şarfri 
Afrlk• milde•l•k•ıl•d• h•lu11a11 
zoblta11 allel11rl11l11 lca6ınd• b•
laıulalcl11rı geri lerketM•l•rlıd 
illflir•ceğlal lli11 etml,tlr. Şlm· 

· ili•• k•dar ltlçblr •ll• ••rlad•11 
. kunılclarn•ııuıtır. Bir telallk• •a
bra taktlrlnd• k tu 6lr• ,,..,.,.. 
caat olun•c111ctır. 

ltalga Harbi•• ••zırı, 61r 
lr.o.rp çıkm•ıı ilıtlmo.1111• lco.rıı 
orcla11an •e/•r6er edilen kıımını11 
terhisi mümlcil.n olmadıJı111 hıl
dırmııtır. Gılecek •g• kad•r ••ldfl 
olh1111 çaiırılan ad:ırı• nulcto.rı 
900 hr•ı bulaealctır. 

Operatlr Mim IC.ern•I 

İdare itleri telefona: 20203 Fiab 5 kuruı 

Bunu Söyliyen Bir 
Fransız Lideridir 

Lehistan Diplomatları Artık Alman
yadan Yüz Çeviriyorlar 

Almanyaya Karşı Dört Devlet 
ittifak Edecek 

YarfOYe, 8 (Husu•t) - lnglllz Hariciye mUsteşar1 Lort Eden 
buraya gelince, Lehistan Hariciye bakanı bav Bek ile ilk 
görUtmeslnl, latasyonda yapb. Asıl ciddi konuşma dUn 
Hariciye bakanhGında başladı. Söze Lord Eden başladı ve 
bay Beke Berlln ve Moskova görUşmelerlnln netlcelerlnl 
blldlrdl, sonra da lnglltere ile Freınsa arasında Londrada 
verllen karar hakkında konuşuldu. Lord Eden Lehistanın 
Şark mlaakı hakkındaki fikir ve kararsnı sordu. Lehistan 
böyle bir misaka girmeyi evvelce reddetmı,u. Fakat son 
vezlyetler kar,ısında bu yolda biraz yumuşamış görUnUyor. 

Lord Eden öğle :yemeğinden ııonra. çağırmaıı muhtemeldir. 
Mar.ıal Piltildıkinin ıviııe gl1tUrüldü Eko dö Pari gazetesine glire: 
n konuımalara orada dnam edildi. 11 B. Edenin 8. Staline Yermi~ 
Konuımalara yarın da dnam edile• oldup teminata nazaran, Alman• 
cık:tir. ya, Şarktaki deYlerlerden her 

Leh Gazeteleri, Polonyantn, harp ( Devamı 3 üncü yüzde ) 

=-==-==-

• 

Lehistan harioiye bakam Bay Bek -. ............... ________ _ 
Fransıı Donanması 

Manevrada 
Parls, 2 ( A. A. ) - Fransız 

filosunun bUyUk manevralan Ma· 
yıs bidayetinde Cebelllttank ile 
Asor adaları arasında yapılacaktır. 
Bu manevralara birinci ve ikinci 
filolar iftlrak edecek Ye ikinci 
filo en ıon ıiıtem iki torpito ile 
takviye edilecektir. Manevralardan 
ıonra bUtOn filo Faa aahlllerinde 
toplanacaktll'. 

ihtimalleri karımnda ıoğuk kanlıhğını 
kaybetmeden hareket etmekte olduğunu, 
fakat Avrtıpa vaziyetinin ciddiliiioin de 
luk&r edilmediğini yazıyorlar. 

••rk Mlaakl ı 

Varıon, 2 (HaYH) - Lehis
tan hllkdmetl, aon hadiselerin 
tHlri altında kalarak tavır ve 
hareketini değlıtirmefe değilse 
bile, yeniden tetkik etmei• ama• 
de bulundujıı anlqılıyor. 

Irakta K_an Gövdeyi 
Götürdü! 

Alman bUkumet reiılnln artak 
gh:lemeğe dahi IDzum görmediği . 
ıarka doğru yayılmak taaavvur
lannan, efklrı umumiye Oıerlnde 
hasal ettiği derin tHlrlerl, Polonya 
aaklamıyor. 

Bu sebepledir ld Lebiatan, 
bazı hafif ıarUar • dahlllnde Şark 
misakına glrmeğı dDıGnmektedlr. 

lnglltere'de ı 

~ Londra, 3 {Huıuıt) - lnglltere 
11yasaaının lıtikametJnl tayin huau
ıunda domlnyonlana en bOyD.k 
te1irlerl oluyor. En fazla teıılr 
yapan dominyon, Japonyadan 
çok korkan A vuaturalyadır. 

Taymiı gazeteıf, Varıova gö
rDımelerf ol tahlil ederken diyor ki: 
" - Lord Edenin Varı ova ziya· 
retl, ıu ıon Hyabatlnln en mGblm 
kıımıd1r. ÇtınkU mHele, Lehiıta· 
nın Şark ml1akına girip glrmealle 
a1Akadardır ve o ml1ak, konuı
maların temelini teıldl ediyor. 

Franaa'daı 

Parlı, 2 ( A.A. ) - Gazeteler, 
MoıkoYa ıBrDımelerlnden alınan 
neticeler karıııında çok aevinl· 
yorlar. Ön gazetesi, Almanya ba• 
rııın kurtarılmasana muhalefette 
tarar ettJtl takdirde, Ruıyanın 
iıtlraJdle bir "DlSrtler ittifakı,, 
yapılmanın artık imkAn dahiline 
girdiğini yazıyor. Yine bu gazete 
diyor ki: "Bay Laval ~oıkova· 
ya gitmezden önce Ingılterenln 
Almanya da dahil olduğu halde 

10 deYl•t konferanıanı toplanbya 

Şiilere 
38 
Ateı Edildi, 

Yaralı Var 
20 Ölü, 

Irak lcır11lı Elgazi, l11gllb 
komiserli• koaaıa•or ·--··-·----·----- -

Eroinden 
Ölenler 

Çıldıranlar ! 
lbo, Hıfzı, Abidja, Mes'ut, 

Kirllos Ye Fuat adlı altı kltJ 
eroin lptlliıından altı ay mOddetJe 
tımarhanede yatmıya mahküm 
edllmlılerdlr. Tımarhane mahkum• 
lerından Klriloıla lbo tımarhane· 
don çıkbktan sonra altııar ay da 
haplaaneye konulacaklardır. Bu 
müptelalara eroin aatmaktan ıuçlu 
Arap MelAhat veya bııka adile 
Ayşe Meliha bir aeno, Eftat bir 
sene 15 gUn, Koço da beı ay 
hapse mahüm olmuşlardır. Tımar
han• mahkfımlermdan Abidin 
eroin kullana kullana verem olmuı 
ve muhakeme edildiii esnada 
81mH•tUr. 

Bağdat ( Hususi ) - Bu hafta 
Bağdat'ta Kiiımiye aemtinde 
Şiilerle hllkdmet kuvvetleri ara· 
ıında kanlı bir mllaademe oldu, 
pollılıı ateıl netlceıinde yirmi 
klıl öldü, 38 kfıl de ağır ıurette 
yaralanm. Ayrıca 1 poU. öldll, 
3 polis yaralandi. Halktan ölen· 
lerden birlai Irak Ayan Meclisi 
relıinin yeğenidir. 

Hadi1e 16yle geçtlı 
KA21mlyede, Şiilere ait bir 

mezarbk vardır. Belediye idaresi 
bu mezarlığı iatimlAk ederek 
orada bir yol açmıı ve bir poı· 
tane lnta etmfttir. Şiiler buna 
itiraz otmiıler, fakat kendilerine 
kulak asan olmamııtır. Son ıa· 
manlarda cenup aılretlerlnin iaya· 
nından cUr'et alan KAzımlyeliler 
bir toplantı yaparak mezarlık 
meselHinl cezri bir şekilde hal
letmei• karar vermişler ve bu 
mllnaHbetle bUyllk bir miting 
aktolunmuıtur. 

Mitine• lttirak eden ahali ev
veli KAzımlyede bükdmet kona· 
iJnan 6nDnde toplanarak mezar· 

( Dnamı 11 inci yib:de ) 
.__. .............. _____ .............. -............ -... r--------------, 

Anneler 
Niçin 
Kıskanç Olurlar? 

Ba9lncl aayfada 
Teyzenin GönUI 
itleri &Utunun· 
dakl Cevabını 
okuyunuz. 



2 Sayfa 

( H~lkın Se•i)I 

En Fazla Nelerin 
Pahalılığından 
Şikayetçisiniz? 

Muharrir Bay Nlzameddln 
Nazif: 

- Aaizim, ben, ıuyla, hau ile 
reçinirim. Bunlardan, hna ; 
bedava denebilecek derecede 
ucuzdur, ıuyun; Yakıa iyi <'iye satılanı 
hakikat paltali amma; hakikat kadar 
dej"I. Bu itibarla, bu ıuale pek bedbin 
bir cevap nrmiyecetimf 

-.c 
Mektepli gazetesi sahibi, 

kalkay Bay Sami ı 

-BGUln hayat mda, bana en pahalıya 
mal olan t•Y cotru llfhr. Halbuki, 
doğru llf etmek, - çok mahdut 
kimıeler için de o'sa - ekmek aibl, 
ıu gibi, ban iİbi mübrem bir ihtiyaç• 
tar. nlnaenaleyh, hayır aahip!erinin ilk 
yapmaları liz.ımgelea ıey de biraz 
bunu ucuz:atmnktir, 

>f 
Nlşanta,ında, Ekmekçi so· 

koöında 29 numarah hanede 
manifaturacı Bay Murtaza: 

- Bu da ıualmı bayım. Pıırau 
olan için, amma tabii bol paruı olan 
için, pahalı hiçbir t•Y yoktur. Blz:!m 
ridi metelite kurıun atanlara gel;ace 
e'I' ldrHındaa ekmek paruıoa kadar 
herıeyi ateı palaaaına çıkmıt bulu· 
yoruz. 

• 
Sultanahmet Cinci çıkmazı 

Bayan Sabahat Alkan: 
- Geçinmek ucuz da giyiamek 

pahalı bayına. Zira, kol kırdır yen 
içinde kalır fehvasınca İnHn kuru 
ekmekle de oluyor, Ye ekmek 
para11da, nuı1 olu nerede olu l:u'u
Dabiliyor, Fakat riyecekler, bilheasa 
kadın aiyeeek!eri 6yle palıaah ki, inıan 
araaına karııabHecek bir kılıfa ~!re.

bilmek için nuç uuç para dökmek 
Jlzımgeliyor. Ben hHap ettim: Kendi 
pay. ma; kazancımuı dörtte birile 
ıreçiniyorum da, dörtte lçQ lıtGrae 
batıma yetmiyor! 

* Kumkapı Fenerci sokaaı 
davaveklll Bay Sırrı Kırkcan ı 

- Herıey ncuz azizim... Su da, 
papuç ta, rllmlek te, don da, paça da, 
börekte ••. Herıey, herıcy ucuz ... pahalı 
olan hem de yanına yaklaıılamayacak 
kadıır pahalı olan bir tek 1"1 var; 
pıra ••• 

Davasrndan Vaıgeçmedi 
Dur Ali adında b:riıi, 17 ae

nel;k karısını kaçırdıtı lddlaı;)e 
Hakkı adında biriıini dava etmlıtt. 
Sonradan banıtıklan Ye Dur A'l-
nh davadan vaza-eçtiti yazılmıfh. 
Dur Ali diyor kiı 

" - Ben ne bınıbm, ne de 
davamdan yaza-eçtim. Benim on 
yedi senelik karımı kaçırdı. Ada· 
Jetin yerine getirilmesini l&ti• 
yorum. ,. 

Tevkif Edildi 
Ölen çocuiuna bayır yapaca

ğını ıöylemek ıuretile Aram, 
Ahmet, Ramazaa adlı ftç kiılyi 
dolandıran ıap Eaver yakalao
mıf, adliyeye nrilmlf, tevkif 
edi:miştir. 

SON POSTA 

300 Yerine 100 Suçlu 

istanbulda Suç işliyenlerin 
Sayısı Azalmış 

lıtaabulda ıuç lıleme Yazlyetl hakkında ıu ra
kamları 6ğrendik: 

luktan, ikial de muhtelif ıuçlardandır. 

Evvelki gtln pollaten adliyeye muhtelif ıuçlara 
alt 78 doıya gelmiştir. Ayrıca ıahıt istida vermek 
ıuretile takibat yap'1ma11nı lateyen davacılann aayıaı 
12 dir. Bunlardan baıka 11 auçdan dolayı da adli
yeye 20 kiti verilmlıtir. Bunlarin dördü adam öl
dürmekten, yedisi hırsızlıktan, biri fuhuıtan, biri 
komUniıtlikten, Oçü yı-nkesicllikten lklai randevucu· 

Eu sayılara göre latanbul adliyeal günde YaıaU 
olarak yllz ıuçun tahkikine el koymaktadır. Oaktıdar 
adliyeai~e, Galata, Beyoğlu ve diğer sulh mahkeme
lerine verilen ıuçlular bu aayılardan ayndır. 

Salahiyetli bir adliye amirinin kanaatine göre, 
aon günlerde Istanbulda suç itleme azalmııbr. 

ÇünkU evvelce günde, yalnız lstanbul mllddeiumum1• 
liğine getirilen ıuçlulann sayısı Oç yOzO bulurdu. 

Şık Bir Kaçakçı 
Hapse Girdi 

Sekiz Ay Yatacak, 135 
Lira Verecek 

lıtanbulun en iyi terzilerinden 
biriıloe diktirdiği elbisesi, en iyi 
marka gravab, gra•atının nıerlo
dekl pırlanta iğne1l ile herkeain 
göıllnO üzerine çeken adam ağır 
ajır yUrtıyerek içeri girdi. Hlkl· 
mln öntindeki suçlu yerine oturdu 
ye ıorgulara cevap vermeğe 
baıladı. 

O zaman anlapldı ki bu ıık 
adam, Hendekli bir tntnn kaçak· 
çıııdır ve e•lnde tııtnn kıyıp fiıek 
yaparken cllrmllmeıhut halinde 
yakalanmııtır. 

Adı ŞnkrU, yap 35 Ye her 
kaçakçı gibi o da ıuçu Uzerine 
almıyor: 

- Ben, diyor, oraya birisini 
aramıya gltmittlm. Ömrümde 
görmediğim bu aletlerin ne oldu· 
ğunu anlamak için elledim, bu 
ıırada memurlar geldiler ve beni 
yakaladılar. 

Fakat bUtUn dellller aleyhinde 
olduiu için hakim kendiıinl mah· 
knm ediyor ve Hendekli şık 
kaçakçı ŞUkrU 8 ay hapis ve 135 
Ura ağır para cezası giyerek iki 
jandarmanm aıubafazaıı altında 
hapiıhanenin yolunu tutuyor. 

Baba ile Oğul 
Eırarcılıktan Suçlu Olarak 

Sorguya Çekildiler 
Dtln dokuzuncu ihtisas mıh· 

kemeıinde bir baba ile oğlunun 
duruımaıı yapılmıtbr. Baba Ka· 
ramllrselll Muıtaf a, oğlu da adam 
&ldtırmekten 24 aene hapse mab
kQm Mehmettir. Mehmet esrar 
içmek ye ıatmaktaa, baba Mua
taf a da oğluna earar glSndermek
ten auçludur. 

Mehmet suçunu lnkir etme
mekte: 

" - Evet demektedir, Hytin• 
yait tenekeıl içine &aklanarak 

Bu Usul 
Zarar Verir 
Diyorlar 

Gümrlllderde evYelce etya 
konten1an takıimah her beyanna• 
me sahibine beyannameıindekl 
mıktarın altıda biri verilmek su· 
retile yapılırdı. Dünden itibaren 
bu usul kalkmışbr. Beyanname 
yerme ıırasile herkese beyanna• 
mesindeki mıktarın tamamı veri
lecektir. Eu usumn bazı ihtikar· 
lara sebep olacağı, bu arada 
beyannamesi dolgun olanların bir 
aylık kontenjanı birden kapatabl· 
leceği ıöylenmektedir. 

Fakat gümrük batmUdürU Bay 
Seyfi buna imkAn olmadığını 

söylemiş, misal olarak ta bu ayan 
kumat kontenjanını göstermiştir. 

Bu ayın kumaı kontenjam 821 
kilodur ye bu mıktar 9 ayrı 

firmaya verilmiıtir. Diğer eıya da 
bunun gibidir. 

............................. ·-···--···-··················· 
hapisaneye gönderilen, fakat ka
pıcı tarafından hile aezilerek mey• 
dana çıkarılan bir okkalık earar 
bana aittir. Fakat bunu bana 
babam göndermemiıtlr. Benim 
Orhangazili Mehmet adında bir 
arkadaıım Yard1. Hapisaneye 
beni ılyarcte geldi, ondan rica 
ettim: 

" - Ben burada aç ve parasız 
kaldım. Esrar para ediyor, biraz 
earar gönder ıatayım da para 
kazanayım, dedim o da gönder
mif. Fakat yakalandı. 

Oğ:unun bu tevilinden derhal 
derı alan baba da biç tereddüt• 
atız aynı mOdafea yolunu tut· 
makta: 

- Benim haberim yok. Ya
ğım olıa oğluma göndermem, 
kendim kavrulurum demektedir. 

Hakim Bay Refik önümli:ıdekl 
CumartHl gOuil kararını Yere-
cektir. 

iki Milyon Lira 
Toplandı 

Atatürk Köprüsüne 
Eyliilde Baılanacak 
Daimi enctımen çoktanberi 

Atatürk köprllıllnDn ıartnameslnl 

tetkik ediyordu. Her madde 
Uzerlnde &} n ayn durularak 
yapılan bu tetkikat bitmfttir. 
Yalnız köprllnlln yapılma kıymeti 
ni tahmin eden madde kalmıtbr. 
Bu da bir iki gün içinde tetkik 
edilecek ve önOmtızdekl hdfta 
içinde de ıartname gazetelerle 
ilan edilecektir. ihale içln dört 

beş ay gibi kıaa bir mDddet 
konacağı için ağuıtoa Yeyahut 
eyliil ayında yeni köprünün iuıa· 

ıına başlanacağı tahmin edilmek· 
tedir. Köprünün 3, 3,5 milyon 
liraya yapılacağı anlatılmaktadır. 

Şimdilik bankada tam iki milyon 
lira toplanmııtır. Her aene lstan• 

hnllu:ar köprü için 275 bin lira 
veriyorlar. 

Evkaf Bütçesi 
Kiralar Düştülü fçin Bir 

Milyon Eksildi 
Evkaf bütçesinde epeyce ek

ıiliş vardır. Varidat bUtçesl 
yekunu 3,5 milyon liradan 2,5 
milyon liraya düımüştllr. Bunun 
ıcbebi evkaf akarlarınm gelirinin 
azalmuı, zeytinliklerin eskisi 
kadar haıılat . yapmamaaı, Hytfn 

fiatlarının dütliklllğll ve lhracabn 
azlığıdır. 

Emlak kıymetleri de dllftOğU 
için evkaf &ahlığa çıkardığı mah· 
lüllerden do farla para alma• 
maktadır. Bütçedeki bu dnınk
lük muraftan kıalmak ıuretlle 
telifi edilecek, evkafın muhtelif 
mDeaseaelere yaptıiı yardımlar da 
azaltılacaktır. 

Pazar Ola HasanlBey Diyor Ki : 

Nisan 3 

Giiniin Tarihi ' 

Birkaç Satır 
Arasında 

Seyhan Ve Ceyhan 
Yine Taştı 

Adana, 2 ( A.A.) - Şehri• 
mlzde ve dağ kısımlarında Qç 
gtlndUr gece gtlndllz yağan yağ• 
murlardan Seyhan ve Ceyhan 
ırmaklan yeniden yftbelmeye 
baılamışbr. lrmaklann geçtiği 
yerlerde herhangi bir zarar 01-
mamaaı içln tertibat abnmııbr. .. .. .. 

Tayyareye Yardım 
Bergama, 2 - Kurban bay• 

ramında tayyare cemiyetine 
2600 lira temin edilmiştir. 

.. .. .. 
lnönU Zaferi 

Adana, 2 - lnönll :ıaf erlmf .. 
zln yıldöoUmU dün halkevinde zen4 
gln bir programla kutlanmış b11 
zaferin bUyUk anlamı hakkında 
hatipler değerli aöylevler veriJ. 
mljtir. . . .. 

Havza K phcalar1 
Samaun, 2 - Belediye ve hu~ 

suat idare aralarında bir anlaşma 
yaparak Havza kaplıcalannı asri 
bir ıekilde ıslah edeceklerdir • .. .. .. 

Trakya Yollar1 
Tekirdağ, 2 - Dllnden itiba• 

ren bUtlln bakaya mllkelleflerle 
Villyet yollarında inşaata bar 
lanmııtır. 

* .. • 
lran Murahhaslar1 

TDrk • Yugoslav müşterek af• 
yon bürosuna girmek için gelen 
Iran murabhaıları dUn memleket• 
lerine dönmlltlerdir. Kendilerine 
bllroya girmek lçin yapılan teklif• 
iki ay aonra cevap vereceklerdir. .. .. .. 

GUmrUklerde Yeni Servlsleı 
Istanhul gUmrUklerlnin ıalahı 

için gümrüklerde )'eni servialer 
kurulacak, b8) lelikle muameleler 
kolaylaştırılacak ve çabuk bitme4 
ıl temin edilecektir. 

.. .. * 
Vall Ve Beledfye Reisi 

Dahiliye Bakanlığı lıln verdi• 
il takdirde Vali ve Belediye 
Reiai Bay Muhittin Avrupada bir 
tetkik ıeyahatl yapmak düşün• 
ce1indedir. .. .. .. 

Evkafta Maat 
Evkaf mildUrlOğü, memurların 

Nltan maaıını ve üaetlilerln 
mart aylıklarını birkaç gUne ka• 
dar Yerecektir. 

* * .. BUyUk Camller 
Evk'af MndnrlllğO latanbuldakl 

bl1y0k camilerin tamirine karar 
Yermiı, Beyazıt, Sultanahmet •• 
Zeynepsultan camilerinin tamir• 
lerfnl bitirilmiıtir. 

Hasan B. - Pazar ola mandacıb~şı!.. 
O ha} vanrnğızı ne itip dürtilyorıun?Ya:ıık 

dei'1 m~ be yahu ? •• 

Mandacı - Ha1an B. J Bu hayvanı 
yeni a!dım. Bir tOrlU yUrtımek bilmiyor, 
baıka mandaların bir aaatte aittljl yer• 
beı aaatte ıidlyor • 

••• Bazu da yolunu da, şaşırıyor, beni 
de pfırbyor, varacağı yerlerden baıka 
ye~lere aidip kalıyor. 

Haaan B. - Sen ıu hayvanı 'er de 
bizim posta idareshe götürüp satayım. 
Tam onun itine eh erir bir mahluk J 
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Su işleri 
Posta işleri 
Yalan Günü 

Su işleri 
Bir belediyenin Uk ftl şehrin 

ıuyunu temin etmektir. 
İstanbul gibi bir şehirde bir 

ıu meselesi olmamak lazımdır. 
Halbuki daha iki sene evnline 
kadar latanbulun bir ıu derdi 
vardı. Su işleri belediyeye 1ıeç
tlkten sonra, bu dert hafifledi. 
Belediye boruları geniıletti. Şehre 
verilen ıu miktarını iki aenede 
iki milyon ton arttırdı. Havuzları 
geniıletmeye baıladı. Fakat her 
ieyden ziyade fakir semtlere ıu 
Yermesi takdire lAyıktır. 

T erkoa auyu aynı zamanda 
içilebilecek bir au haline geldi, 
hergUn muhtelif Hmtlerden alınan 
suların tahHI raporları, terkoaun 
mikropıuz ve temiz bir ıu oldu
iunu göstermektedir. 

Belediyeden bu aahada iıte• 
dlklerimlz bitmiı değildir. Eıki 
flrketten kalmıı birtakım llzllcll 
.. o' an eler vardır ki, bunlar hAlA 
halkı rahatsız etmekte devam 
ediyor. Fakat ne de olıa ecnebt 
•ilerde bir kazanç vasılaaı olduğu 
ıtamanklne nisbetle buglln su 
derdi çok hafiflemiıtir, au iti iyi 
yola glrmittlr ve bu gidişle pek 
az bir zamanda halledilebilecektir. 

Ecnebi şirketlerden kurtulma .. 
mızı. lateyenlerin kulağına klip~olsun 
•mme menfaatlerine taalJu k eden 
jıler ecnebilerin elinde bir kazanç 
Yasıtası olarak kaldıkça, iılu da• 
ha iyi değil, daha kötU iİder. 

* Posta işi 
Amma velakin poaıta lıi, hil

~ümet elinde olduğu halde bir 
türlü dU.ıelemiyor, diyeceksiniz. 
Hakkınız yok değil. 

Postadan bizim de bir çok ıi· 
kiyetlerimlz var. Gazetelerimiz 
)'erlerine vaktinde varmıyor. Ba· 
aıları postada kayboluyor. Poata 
idaresi ga"Zete bilmecelerine alt 
mektuplardan altı kurut poata 
pulu almıya kalkıyor, filin, filan .• 
Bu, Türklyenin ezeli derdidir. 
Gazete çıktığı gUndenberi gaze• 
~•cinin bu ıiklyeti halledilme• 
ini ~ tir. 

Amma bu işin kötU gitmesi, 
po~tamn bükümet elinde balun-
1Dasından değil, bu idarenin bir 
türlii asri zihniyet ve metodlarla 
calışmamasındandır. Bay Ali nak· 
llye iılerini olduğu gibi artık bu 
mrıessueyi de modern, metod ve 
teknikle çalııır, moderen zihniyet
le hareket eder bir hale 1ı•tlrael 

* Yalan idmanı 
Evvelki gün aizi de aldatb· 

lar mı? 

Resimli Maka:e 
Babar ıeld i. Bir ıairia dediti gibi 

''Tomurcuklandı içimizdrki kan., . 
Bahar kıtın uzun kuvetli karan
lıklaranın ruhumuzda bıraktığı kirJ 
yıkar. Bize yeninda gençlik, net'• 
ve hayAt afı)ar. Bahar geldi. Ha
yata yeni bir neı'e ve hamle ile 
atılmak zamanıdır. ruhunuzu 
bahu havaı ı, bahar çiçekle
rlJe yıkayınız. Hayata yeni 
bir Omit. yeni bir hamle ve 
yeni bir enerji ile 
atılınız. ..cn!ICZl111'1'111ı~UUllllll· 

-··_,. .......... ~'ı)jf,.i"~ ·~ 
::::::::::::--_ ·~~ 
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SON POSTA 

a Bahar Geldi g 
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• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Fransa, Müdafaaya Değil 
Tecavüze Hazırlanıyor! 

( Baıtaralı 1 inci yüzde ) 
hangi birine taarruz ettiği ve 
Franıa, ıarktaki müttefikl•rl va• 
ııtaslle mlldahalede bulunduğu 
takdirde, lngiltere, bu mUdahaleyi 
lokarnoyıt karıı bir tecavüz ad· 
detmiyecektlr. ,, 

Diğer taraftan Franıız gaze· 
teleri, düne kadar Almanyaya 
müteveccih görünen Lehlstanın 

artık Almanya ve Lehi.tandan 
birini tercih etme1l lizımgeleceğinl 
de illve ediyorlar. 

Polonya hükümetl, Moskova 
1eyahati milnasebetile B. Laval'ı 
Varıovaya davet etmiıtir. Bu 

iki Ölüm Cezası 
Talebi 

Selanik Divanıharbinde 
ilk Muhakeme Bitti 

Selanlk, 3 (Muhabirimiz 10,15 te 
telefonla bildirdi ) - Buradaki 
divanılıarp, isyancıların ilk kafaesı 
baklandaki sorgusunu bitirdi. 
Kaı·arı vermtk üzeredir. 

Hllkdmet komiaeri Bay Vizaa 
suçlu zabitlerden Velani ve Gala· 
naki'nin kurıuna dizilmelerini, 
sreriy• kalan 28 suçlunun muhtelif 
cezalara çarptmlmalarma iıte• 

teklifi, B. Lava], kabul etmiıtir. 
Mebuaan mecliai çok az süren 

bir mllzakereden ıonra haya 
flloıu kanununu kabul etmlıtir. 

Bunlardan baıka Bordoda sos· 
yallıtlerln, iki aenellk askerlik 
aleyhinde yapbkları bir nUmayiıt• 
relalerf Bay Blum ıunları ıöyl .. 
mittir: 

.. - Franaa 1912 Ye 13 deki 
hatalara düıUyor. Eier ıırf teda
füi bir politika takip edilecekse 
istlhkimlar •• mevcut kuvYetler 
bvna kifayet eder, fakat hazır
lanan bir taarruzdur. Bunun için 
de tehlikeli bir devre baılamııtır.,, 

r 
Fransadan 
Af mangaya 
Bir Cevap 

"Biz De Kuvvetliyiz,, 
Pariı, 2 ( Huıuı;;i ) - Batbakan 

8. Flanden dGn Meb'uııan Mecliıinde 
dedi ki ı 

ltalya'da: 

Milino, 2 ( A.A ) - Gelecek 
Stresa konferanıı mUnasebetile, 
.Popolo Ditalya gazeteılnde Muıo• 
lini de diyor ki: 

" - Her vakıtkl "Hayaller 
ıatosu" Bir kere daha yapılmak 
üzeredir. Mübalağa edUmlı olan 
bu nikbinlik ıarabına bir parça 
su katmak muhakkak lazımdır. 
ltalyanların mUste1na hayallere 
kendilerini bırakmaları doğru 
değildir. Vaıifemiz, onları ha-
berdar etmektir. ÇUnkU lnkiaar 
kadar lnsamn gayretini kıran 
bfrıey yoktur . ., 

Devlet Demiryol
lıtrında Tasfiye 
,Ankara, 2 - Devlet demir

yolları memurlan araıında tasfiye 
aypılacağı haberi yanlıttır. idare 
bir tekaüt kanunu hazırlatmııtır. 
Bu layihanın eıaslarma aöre ida
rede çahıan malullerle iı göre
meyecek derecede ihtiyar olanlar 
tatmin edilmek suretli• idare 
kadrosundan çıkarılacaldardar. 

Silah Yarışı 

ı Nisan Beynelmilel aldatma 
Ye yalan gUnUdür. O glln dostlar 
blribirlerini, çocuklar babalarını 
aldatırlar. O glin yalan söylemek 
aıeşru ıayılır. Bu an'ane, lnsan
lar:n yalan söylemek ihtiyacmdan 
doğıa aerektir. 1 Niaan yalana iki Fırk• Blrle,tl 
bir ınetrulyet maskeıinl giydirl• Atına, 3 (Husuai) - Harbiye 

mittir. 

"- Almanya yenldea ılllhlanarak 
kuvvetlendi. Fakat çekinmeden 
ı3ylClyorum ki, Fran1& da mGdafa" 
tertibatını tamamlamak mecburiye• 
tlndedlr. Ayni zamnda Alman 
tehlikHlne kartı diter devletlerle 
Hkeri ittifaklar da yapacaA'ız. ,, 

Yepyeni Bir Top 
icat Edildi 

)'Or. insanlar bUtUn bir sen• lçle· bıkana Genaral Kondlllı, ktndl nnıUrUn kaldırımaıanı latemlıtir. 
rinde ıakladıkları yalan ıöyleme fırka1ını Çaldariıin fırkaslle bir- Gonataa ile Papulas 

Vatlngton, 3 (A.A.) - Bir 
ıilAh fabrikaıı, 4 buçuk metre 
uıunluğunda ve 12 buçuk ıan• 
tlmlik yepyeni bir 1ıeml topu 
yapmakla meıguJdtır. Fır.brikaya 
derhal 250 tane ıipariş verilmiıtir. 
Bu top 20 bin metreye mermi 

•e aldatma ihtiyacını o gUn tat· leştlrecek ve o fırkanın Lider Atina, 3 (Husuei) - DIYanı· 
inin ediyorlar. muavini olacaktır. harp mllstantlği dlln layao eleba• 

, Fakat bugUn artık höyle bir Gen•ral Metaksa1 da kendi ıılarından Ayan Reisi Gonataı 
tn aneye ne IUzum var? HergUn, fırkaaile müstakil kalacaktır. Fa• ile General Papula11 sorguya 
~r .saat birbirimizi aldatmakla, kat Metaksas, Cümhur Reiıi?e çekti. 

bırbırlmize oyun oynamakla m•ı· mUracat ederek örfi idare ıle [ilk haberler 11 inci aayfada] 

tul değil miyiz? ;~;;~:;;=~=====~~===============~==~====~==~ 
atabilecektir. 

b. Bu yalan düzen dünyasında ~ 
n:;i::ç b::r~ bir yalan gUnUne ne 1 

· / S TER /NA N ] S TER 1 NANMAI 
Vartan Öldü 

l.tanbul matbuahnın en eaki enıek .. 
darlcırından olan Vartan dUn l>ltnO _ 
tGr. M~ret!iblikle ite batlıyaa, ion:a 
vfitercımhk ve muharrirlik yapan 
nearht?" tam 30 y ·l Tilrk gazetecili"'i-

'<tmet t · · y a 1 .1. e mııtır. artan Ermenice 
ngl ı:ıce F i ' 

ca okur' v r~ o s ı zca, tal yanca, Alman. 
diyen ekaiİ Y•::rdı. Aramızdan ebe. 
bug.ün f er~k() u ark ad atın cena:ıe1l 
kl\I . ırılıp ş: '11 İ Y k eb~eni kilisesinden 
cektir. • a rıatanına giSmGle. 

B dan buranın tam bir Hyyah ıehri hallae 
urea ı ı t bir muhabir 

kalbi lçia neler 7apıla~atını an a aa 
·IDektubu ıu maUimatı .erıyorı 1 d 

"Yeni 1apılan n yapılacak olan ltl•r de ıun ar ~r: 
Çekirgede berkt1in topl.aıp •tlenebllme1l lçın 

umumi bir bahçe ve bir ıinema .. 
hl 1 k ta v• gaıinoıu 

Belediye yanında bir cıe r 0 an 

yapılmııtır. iti "ın-

d11rı bir•r iar k•rlkaliJrlJnl antlırart gazi11olar 
k•palılmıı, onların 11•rİ11• Şafak ıinemuında mG
kemmel bir bar açılmııtır. Bilhaau buraya sr•leo yerli, 
yabancı herke., Bursa gibi bUylik bir ıebirde Hri bir 

etlence yerini• bulunmame11nı btlyGll: bir nok1an 
1&yarlardı n hakikaten de bir iki rece Bur1ada 
kaldıktan ıonra canlara aıkıldijı için kalkıp giderlerdi. 
Buraada artık bu rlbi eQ-lence muakhlarını tatmin 
edecek eğlence yerleri de var demektir.,, 

Ştmdig• kadar •lalarlca ıulıırla d•ru yapı ıg 

1STER iNAN /STER lNANMAI 

Sayfa 3 

Söziin Kısası 

Korkunr 
Bir 
Tehlike 

Server Bedi -

Deliler çoga ıyor. Bakırköy 
haatarıesi dolup taşmış. Akılsız 
başlarının altına konacak b:rer 
yastık bile bulunamayan 150 has
tayı çıkararak ev!erine gönderi
yorlar ve adeta onlara diyorlar ki: 
••Haydi! Artık bizlm kafalarımızda 
aze verilecek akıl kalmadı. Baı
kasından isteyiniz! " 

Ab, tevekkeli değil, bu zaval· 
lılardan birkaç tanesi hergün 
müddeiumumi muavinlerinin oda
larına, banka!ara ve gazete idar .. 
hanelerine uğrayorlar. 

GörUnüıte, istedikleri ıey ada
let, para ve akıl değildir. Daha 
demin şu sahrları yazmaya baı
larken, bir tanesi geldi : 

- Ben Ruzveltin damadıyım, 
milyonerim, gazetenize reamfml 
niçin koymayoraunuz? 

Diye şikayette bulundu. Bir 
tanesi de geçenlerde Milli ban• 
kalarımızdan birine gltmiı, bir 
buçuk milyon lira lstemlı ve 
• nedensel - Bu para kendisine 
verilmediği için lktaaat V ekA· 
letlne bir şikiyet te\grafa 
çekmif. Bunlar zararsız hasta· 
lardır ; hatta güJUmseyen yüz
lerine bakbkca, insan, onların kefe 
taaları içinde geçen bllyUk faciaya 
inanmaz oluyor ve masum gözlerini 
dolduran yalancı bahara aldanıyor. 
Fakat Bakırköy haıtane1inden 
boşananlar araaında belki azılıları 
veya azmıya mUıtait olanları da 
vardır. Durup dururken tramvay• 
da gırtlağımıı:a sarılmıyacakla
rından nasıl emin olalım? 

Dellleri çoğalan bir şehir• 
tek bir akıl hastanesi yetmez. 
Bu ıifa evlerinden her semtte 
birer tane açmıya mecbur olma· 
dan evvel hiç olmazsa blr iki 
tane daha kuralım. Çl\nkU delilik 
bulatıcı bir hastalık değilse de 
pek hızlı bir ruh ıirayetile hemen 
bir salgın haline gelebilir. Sulfato 
gibi bap halinde ıOôr dağıtmıya 
imkAn olmadığına gl5re sıtma 
milcadeleainden daha gllç bir 
kavgaya glrlımek icap eder. 
Yarın bir de bakarsınız ki etra
fımıza Ruzveltin damatları, Hitle· 
rin kaynanaları, Muaolioin amca
ları bürllmUt; içecek bir çorba 
bulamıyan bir allrll ıaYallı mil
yonerler bizden bir aadaka ko
parmak için yolumuzu çevirecek
ler ... Haydi bunlara elimizden ge
len yardımı eıirgemlyelim; fakat 
içlerinde meşhur büyük haydut· 
larla akrabalık iddia edenler de 
bulunur vo saldırma ile kartımıza 
çıkarlara& ne yapacağız? me11'u
liyetlerl de yoktur ve kanun, on
ların pırasa doğrama lle bir ~ ığın 
insanı kesmeleri ara1ında hiç bir 
fark gözetmemlıtir. Runeltln da· 
matlerınm baıımıı Dstnnde yeri 
var· fakat cani Hriaantoaun ka
yınbiraderile teıerrlif etmiye biç 
niyetimiz yoktur. -----

Tunusta Kanlı 
Çarpısmalar 

Tunuı, 3 A(. A.) - Cenubi 
Tunuıta M•denin kıılaımda. yüz 
elli tunuslunun silah altına 
alınmaaı yllzllnden mUıademeler 
olmuıtur. Tunuslulardan bir 
k11mı kaçmıttır. A•keri kuv
Yetin mUdabaJeai üzerine kar· 
gaıalık büyUmOş, ihtiyat efrat 
baaton ve taşlar Ue kargatahğı 
basbrmak isteyen askerlere hu
cum etmif, onlar da tüfek dipçik· 
lerile mukabele etmiıler, neticede 
hM iki taraftan bir zabitle birçok 
asker yaralanmış, bir kişi de öl
mllştUr. 

Ankaraya Kar Yağıyor 
Ankara, 2 - Hava birden

bire bozmuş, geç vakitler• ka· 
dar kar yağmıtbr. 

Vlyanada TUrk Gecesi 
Viyana radyosun<I. bu akıam 

"TDrk gecesl11 vardır. lstanbul 
ıaatile 22,45te başlayacaktır. 
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Pazarda 
~ 

Apsu 
Köyü 

Paur ( Huıuıl) - Apıa k&-
1' Pazar kazalllla iki buçuk aaat 
muafecle 100 eyli bir k6ydlr. 
Kua merkeziae batlıdır. 

1
.. ~6y4ln uwa11 we nlan çok 
iyidir. BunJ:ı dolayı ktsyct. 80 
ilk, ytlzllk ihtiyarlar çoktur. 45 
yaıında bir adam, 25 yaıında hlr 
ıuçtea ayırt edilmez. KlSyde çok 
fazla f6hr•t bolmuı lkl memba 
vardır. Baıdardu birinin adı 

0.maaçelebldlr. Bu au tat aruı .. 
dan kaynamaktadır •• bas ıibl 
ıopktur. 

Diauinln adı da Ahmetçebbi 
suyudur. HelllfÜI nahJyuindea 
pçen Zuıa aerui ba köylln alt
tarafından akmakta Ye Pazarda 
denhe d&tdllmektedir. 

Bu dereden baıka (Hotoloıprl) 
Ye ( Apıurlla ) isimli iki dere 
daha Yardır. Köylill bqlJca mah· 
ıullb mıarcbr. Buiday, arpa pek 
az ye dfir. Halk, ticaretle de 
ufra9ır. Her ••in iç, bet bat 
aığın koyuau •e keçlıl Yardir. 
KöyDn yaylaıı yoktur; ancak 
Hemtinlilerden mllrekkep bir ma• 
lıaJlenin y•ylan vardır. Y aun 

. bu yaylaya çıkarak vakit geçirir
ler. Bu k6yde kireç ocaktan 
vardır. O dYarda buluaan blHUa 
köyler, kireç lhtiyaçlannı bu 
köyd .. temin ederler. OnuD lçia 
buraıı (KJreçhane) lalllile anılır. 

K6y0n blnalan kliirdir. Evler 
blrbirlerindea pek makda yapıl· 
mııtır. Köyde ayrı bir mahalle 
nrdır ki bvada umumiyetle He..
fhıliler oturur. Ba 111ahallenia 
19mlne ( Sırt boyu ) denir. 

Ah.unun çok ukidu kalma 
tarihi kaleleri Yarclar. Bu kalelerin 
biri ( apıuz:ani) mahallesinden IS 
dakika mHafedekl ( Ciha) kaleıl
dir. Bir de ıırt nzuinde (Çapraka· 
Dl) ismini tqıyaa bir tane daha 
vardır ki SOleyman ap hanul 

llair. 
Kiytla ort ... daa Hemtln Da

hlyeaine gitmek tiz:ere 701 lop 
edilmektedir. 

Yol aa Hmanda bitecek Ye 
otomobiller de ifl,aeye bqla-
yecakbr. .............. --·--·-·-···· ... ··---·-·----

So11 Posta 
Y•••I. etıaaı. llMradJa w. Halk ıu•teel 

Eeki ı..btire. Çatal,.eme ..,._ M 
ISTAN8UL -- -· 

ABONE PIATLAAI 

- .. c.,_ ...- ..,, wr11 ..... 

···-~· ................ .. Cevap iç1o mtk&u~• ıo ..,_.. 
pul ill._ Jlaımdw. 

SOH POSTA 

MEMLEKET HABERLER} 

. T ekirdağında Hayvanların Islahı Ça
lıımalarına Devam Ediliyor 
Sinan ihtifali Hazırlanıyor v. Elektrik 

T eldrdafı (H.-1) - Vfli,.t 
dahilinde haywulana ..ı.ı. , .. 
Jundakl çabımalar da•am etmek• 
tedlr. Hu yıl oldup pbl b. rd 
da 1 Niaandu Jtibar• Ylll1et 
dahilindeki bltla laa,...a.r ... 
ayene edilecektir. S. --~-· 
neticeıinde damnhp praJD 
hayYanlar aynlacak, c1amnlıta 
yaramayanlar Ye dannahk a...a 
pçmlt olanlar da damzlıktaa 
çıkarılacaktır. 

Mua1ene edilen atlarda nam 
flpbeai haaıl olurN Mellia ... 
tatbilr ecli&.eek, ha.talak tahaldmk 
ettiii takdirde bunlar hemen lt
W olwaacaJdardu-. 

Ayın 15 inde lnaab aygır tle
po18 fsla yeniden Hldz •YIU' da
laa alınacaktır. 

Y eaJ almacak ~• a..luu1111 olu 
ayıırlarla T ekirdatı, Çorlu, Mal• 
lıtasyoalannda ııfat faaliyetine 
geçilecektir. Birçok hayyaaJara 
dalak hutalajl lçla aıı tatbik 
edilecektir. 

Bu muayeaede Teldrdai Ye 
Şarköy kaıalarmda mlk:adele 
baytan Bay Zeki Malkaviç, MaJ.. 
kara Ve Hayrebola kualannda 

Çankırı Beledige 
Bütçesi 

Çaalun (A.A.) - Beledlye Ge
ael meclial toplanblanna bql•da. 
Bir ay allrecek olan bu toplantı
da belediyenin ..lds yıllık bltç .. 
al yapılacaktır. BI• yekin• elU 
bla liradır. Bugtindea itibaren yol 
itlerine baflandı. Çalıımak için 
ı•nel amele yol boylarıaa ıöıa
derilmektedir. 

Kastamonuda 
17 l31n Amele ile Yol 

Y apmağa Baılanıldı 
Kastamonu 2 (A.A.., - Vjll· 

J•tln 1500 k:tometrelik on b .. 
Jolu tı&erinde ilkbahar faa11yetl 
baflamlf Te amele iafaat yeri .. 
rille çapıl•ıttar. iki aJ içinde 
17 bin amele çailfacakbr. 

Bu ıeae yapdacak yo•r ., .. 
anda, Kutamoııayw Zonıuldap 
bağlayacak olan Daday· Efllnl· 
S6ilitözil k6mlir madeni, laebolu 
yolundu ayrılacak EceYid • Az· 
davay, aahildeki EYn11yeJf Kaa
tamonuye hirlqtirecek olan Dev· 
reılnı • Evrenye, Kutamonuyu 
Safranbola •• Bartuıa bailaJ .. 
cak olaa Ar~ • Salrubola JOJ1a. 
rı vardır. 

Merkez •• Dacla1 kazalarm
clald kuduz laıttala§ı a6nmtiı Ye 
Ylllyet lçlllde baıkaca wıın har 
Yan haıtalatı kalmamıftır. 

Malatyadaki Sinema 
Yangınının Zararları 

.Malatya. ( Hmul ) - Ro .. 
atqler içinde filal oyaanıhrk• 
Muhuebel Huua:yeye ait .ınema 
binaaaaıa yandıiuu yazm11tam. Bu 
yaaıına alt tahkikata •••• 
edilmektedir. Y aaaa binanın kıy· 
metl 50 bin liradır. Y anpda 
TOrkçe aöılll .. Saz bir, Allah bir,,, 
Yarasa, Ejderin kı&ı, Volıa mah
k6mlan, Çingene kuı, S.rıller 
ıemiai adlı filimler de )'IDIDlfbr. 

lıleri 
Tetkik 

Olunuyor 

Tekir .. ğuada mimar Slnaauıı cllzel 
eeerlerioclen Rüllempa9a camii' 

Bay CeYat Uran, Çorlu •e Saray 
bnlannda Bey Kızım Enıfa 
çalııacaklardır. 

Eeklrtk flrkeUllde 
Nafia Vekaleti elektrik .mlbendili 

Bay SOleyman Osmanın baıkan· 
htı altında çalııaa bir komiıyon 
barada elektrik fabrikaıını, elek· 
trik firketl buaplarııu, test.abu 
bugtınkD Taziyeti •• kıymetini, 
ldloYat 6cretlerinin temilt imkln
lannı tetkik etmektedir. 

Elektrik ŞirbtbaJa 19çml1 ıe
Mleı e alt heaaplarını da tetkik 
etmek lhere Mailye MOfettitl 
Bay Namık Kemal bara'J• ~-
derilmiftir. 

Mimar Sinan lhltfllll 
Trakyanın birçok masabala

nada 61mez aan'at nerlerl bıralt
mıf olan büyllk Tllrk miman 
Koca Si nanın T e1drdatında da 
,Oz:el eıerlerl vardır. 

Mimar Slnamn T eklrdatuıdald 
en gtlzel eaeri RO.tem p•f& ca
mlidir, T ekirdatınm J•tittlrdlil 
Tllrk ıalrlerlatlen Cafer de b. 
camide 200 yıl 6nce mOeuinlik 
yapmıştır. 

Her yıl olduju gibi bu yıl da 
T eklrdatında mimar Sinan lbtlf ah 
yaplacakbı'. Şl..diciea llu1rWdara 
bqlanılmıp. 

Yo1 Yapma faaliyeti 
Burada harareti bir yol 7ap

ma faaliyeti baflamııtır. E..kl 
aenelerde yol paralarmı ftJ'llle

yen ve haklaımda bedenen çalıı· 
111a kararı Yerilen mttkellefler de 
yollarda çalaıtırılmaktadır. ilk 
olarak Tekirdat • Hayrabolu ve 
Saray· Çerkesk6y pıelwi yapı· 
laeak, bunları Malkara • ŞarkGy 
yolu takip edecektir. 

Merzifonda 140 Çocuk Tepeden 
Tırnağa Giydirildi 

Mewfonda riydirilen çocuklar 
Merzifon ( Huıuıl ) - Çocuk Eıirgeme Kunuuı Betle• ;;., 

C..W.. n arkadatlarile Bayu Necmiye Albolr, Naile IC•tel, S-lha 
f..rvaai, Emine Kaan Ye Feniy• Daniıtam'ın çabşmalan ıayelinde 
140 çocuğu glydirmlttlr. Banlardaa 22 il köy çocuğudm. 115 çocuğa 
takım elbise, ppka, iç çamaflJ'ı, mintan, çorap, ayakkabı, 25 çocuta 
da ıade ayallkabı, çamaıır •e çorap Yerilmiıtir. Daha aeluen takım 
da çamqır artmııtır. BOtDn bu 8fYa adları Ayılu hayanı.ın kapı 
kap dolatarak 7ardtm iıteBMleri NJMİ•m temla edlmlftir. Önll
mlzdelri ~ak bayramında da lt6yle Wr ze... 1anb• J•P1l••-a 
b a zırlaınlmakta dır. 

tfidırdı fnhisarlann Satı'' 
Jidır, ( Huauıl ) - Burada 

lablaarlar mamullb aatııı gittikçe 
yuk .. lmekteclir. Aylık ubt mlk· 
tan 6 bin lir•Jl bulmuftur. lfdlr
da iki aarbayi Ye 45 bayi Yardır. 
inhisar memaru Bay Seyfi bayi
lere çok kolaylık göstermekte, bu 
ıuretle 1atJ.fıD yOknlmealne çalı.
maktadır. --··--··-----------····· -· sı..... makineaini iflet• •• 
ehliyebaamai olmayan bil' Ermeni 
çocutudar. Ba yanıın ı:nemanın 
makine dairesinin nk aık kontrol 
edilmediifnl de meydana çıkar
mııtır. Yangın .. naaında kaçıla· 
cak kapılar açılmalDlf, halk bu 
Jli&den mllıklllitla kaçabilmiıtir. 

Çanakkalede Sey7ahtar 
Çanakkale, (H...ı) - L S. S 

laıiliz Yapuılarile buraya tlardl 
Hintli olmak ı... 200 .. ,,. .. 
plmif, kamyonlarla Tran hara
belerine giderek tetklkatta bulun
mutJar, 10 aaat •o•a RadoA 
hareket etmiılercllr. 

Malatyada Yakalanu Kaçakçı 
Malatya, (Huaaal) - Bllglrll 

k~yDaden F ead otla Mutaf anın 
eYiade arama yapıbmı 332 defter 
•igua klpdı, kaçak tntla, tlltlln
kıymaya maba.ıa bavaa, bir .. .,. 
zer, yllz fiıek buhmmaı, mlaadere 
edllmif, Mustafa da lbtiuı mah· 
kemeıine ae•kolunmuıtur. 

+ Yurt Bilgisi 

Aydında 
Bozdoğan 
Kazası 

Bozdoj'an ( Huaull > 
dojan Aydma m tirin ........ 
........ 1350 ..t, 2 mektebi, 
laamamı, 154 dnkkinı, 35 kah• 
9 camii, 4 ham, 40 çepneal n 

Kazanın eabb muabua 1 
kilometre murabbaıdır. Blr n 
,..1, ~l köyl •• 28500 a ....... 

Bozdojan 200 1ene e•vel te 
eclil.u,tir. Kuabanm ortamın 
Madran dağJarındu kayaay 
bir • gdçmelıdedir. Beledl1e 
M ndaa idifade ed .. k el 
trlı btıbaal edeceği umul 
taclar. 

Kaza dal.ilinde 14487 ko 
!2269 ke"- 1062 maada, 
dewe, 10033 kara11tır •ardır. H 
,.ı 14500akDo 7a~jı ve 11 
kilo kil istilaaal edilmektedir. 

Kazamn 42 bin hektar orm 
Yardır ve bu ormanlarda mebz 
miktarda ak ve kml mqe. 
,.tltmekte, rılda 2 bin me 
mlk'abı kerede UtibAl olunma 
tadtr. 

Nahiye ye k6yler1 ile bera 
Bozdoğanda hu yıl 300 bin 
alm arazi işlenmekte, 20, 
d6ntmltlk bir mer'ada• istifa 
edilmektedir. 275 bin dönU 
ekilmeye aalih olan arazi, 
bin dönfim de taılık Tardır. 

Bolu 
Vlllyet Meclisi içtimai 

nnı Bilirdi 
BOiu, 2 (A. A.) - VllA 

-el mediai yıllak top)anbı 
b1tinnif n daimi encllmen üy 
ı.tal •çmlftir. Bötçe 222. 
lira adi, 145.090 lira fevkall 
olmak tlzere 367 .950 Hra ka 
eclildl. 

Uauml meclla Oyeleri ıerefi 
C. H. F. •lllyet heyeti tarafın 
40 ldtllik bir akpm ziyefeö 
pee ele fırka •IOllUDCia 120 
flBk çaylı dans ~erildi. 

Ba1ıkesir V111yet BUtçesi 
Balık..ır (H..usl) - Viliy 

Daimi Encllmeni yeni sene bil 
çeılal 900 bla Hra olarak tesb 
etmlftlr. Batçe ba laafta Umu 
llecllıe verilecektir. 

Balıkeıirda Yol Yapımı 
Balıkesir ( Huıuai ) - Bura .__..la beraber hararetli bir 

faaliyeti baılamııtır. B&tb vili 
JOUan yapılmaktadır. Balya·G 
prmez yolu birkaç a7a ka 
bitecektir. 

Baılhrma Muhasebei Hususi 
Tahsildarı 

Bandırma, (Humsl) -Yapd 
hftltler aeticemde ı&rlllea 1 
ma mebni mubaaebei buıuai 
tahılldarı Bay Ahmede itten 
Ç9ktlrilmiftir. 
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HARİCİ TELGRAFLAR r Gönül işleri ] 

lspanga ile Yuna- _ . Anneler · I' j Cenup Amerıkasında AT· . nıstanın Benzer Mançuri imparatoru ıvıçın 

Vaziyetleri Var Japonyada Bolı·vya ile Par guvay Mu Kıskanç Olurlar? a • KUrQcilk blr kız. btbeıYtnfz var. 
Geçenlerde lıpanyada bir kıyam Bir Harp Gem:alle Yoko• " 5' 

hareketi oldu. Mnfrit ıolcu tetkilltın hAma Liman1na Çıkacak h b . e·t . k G·b· 
bir rejim dofiiik iği yapmak mak1a- HainJı:ing, 1 (A. A) _ Man9ukuo are esı ) mıyece l 1 
clile Yilcu:Ja getirdikleri bı kıyamı, İrnperatoru ve maiyeti Japonyaya 
Madrit blik6metl kanlı bir ı~ki!de gitmek Us.ere hareket etmiıtir. lmpe-
b .. tırdı. Şimdi, bu hareketin 111eauJ- rator Dairen'• kadar blı8mi bir trenle 
leri muhakeme ediliyor. Bunlardra gldeoeJı:, orada blr Japon zırhlııma 
biri ve hareketin ele ba1111 eoayaliet binecek Yokohamada karaya çıkacak-
mebua Gonulu Penayı diyanıharp tır. Mika.do ite İmperator araaında 
idama mahkfim etti. Fakat birçok ilk buluşma 6 Nisanda olacaktır. 
teeabbüaler neticeal olarak ylkHk . 
lapanyol temyis mahkemHl bu 

~-.i cezayı affetti. Cümhur reiıl bay 
Wlll! Zamorada bu mGl!yemete taraftarlık 

.. i[Ölterdl. Halbuki kabineyi t•tkil 
~ eden muhtelif KfUplara menıup bet 

!elııf nasır, bu maJlyemetl muYafık bulma• 
a'J. dıldartndan dolayı istifa ettil.r. Bu 

ıuretle lapaııyada bir buhran bat 
göllerdi. Bu buhranın dlQ'erlerinden 
fazlaca farklı ohlfUDUD Hbebl fudur: 

alıl' 

Mecliı ekıeriyetl 1af cenahın 
elindedir. Blnaenaleylt kıyam meaul
lerine kartı ıiddet ı6ıteril•Hi, bu 
•kHriyetin baıhca emelidir. Akıl 
hareket, reaksiyon yapmakta ve 
memleket efk&rıaı karııtırmaktadır. 
Bu Jilzden ispanya •Uhim kararlar 
•ermık arfeıiad.dir. Bu yolda ı<>ı• 
terileeelc bir f1abetaizlik eiddi bir 
.,abamet doturabilir. 

bel Yunaniıtan byanı mon .. •b•t"le 
döı' ko1111u memlekette hHıl olan baleti 

ruhiyeyl de İıpaayanınkiae be•zete
biliriı. iktidar mevkliade buluaan ba

df kumetin müzahlrleri aruında fikir 
U.. ayrılığı glSrillftyor. Ba arada. kıyam 
8f •ea11ill ıuruplardaa biri llaldoada dl

'Yanıhar bia veriptı ıeldl umumiılle 
hafif görüi•a mahkQmiyet kararları, 
orada da mınanun"yet.izlikler doğur
makta, nümayif ve mitingler yapılma• 
ı:na sabıp olmaktadır. Şu lıal ılSıte• 

~ riyor ki bu gibi gilrillUiltt bAdiaelerde11 
•o•ra Ya.al.ret üzeriade hlkimiyetlerlni 
te1iı edea htlk6metler içi• lıtilek kuY

Y nti bOkölme:ı bir derecede olmak 
sııll r•rektir. Ufak bir aaaf, ka:ıaaılmtf 
y;. pek çok e•ylerl kaybettirebilir. 
86' Süreyya 

dl 

b' Bir Sosyalist ÖldU 
Parla, 2 ( A. A.) - Frangnın 

, • taDmmıt aoıyaliatlerlndeu Bay 
1~ Piyer Rencdıl, ölmUıtllr. .. 
~ !:!. 

985 
Edebi 

Tefrikamız 

Çinde Müthiş 
Bir Felaket 
Teraanede Yangın Çıkb, 

80 Kiti Ôldil 
Şanghay, 2 (A. A.) - Dunı 

Şunpao gazetealnin yazdığına 
göre Mukden, tersantSlnde 30 
Mart gtlntı bir yangın çıkmıı Ye 
80 kiti ölmUştUr. Yangın bir ka• 
s:anın patlamasından çıkmııtır. 
Yangın tahrlpçiliğe hamlolunmak· 
tadır. Örfi idare ilAn edilmit ve 
ter1ane mUdDr muayJni Ut birçok 
am•le tevkif olunmuıtur. 

Memel Meselesi 
Ve Devletler 

Lltvanya Hükumetine Kat'i 
Bir Müracaat Yapıldı 
Londra, 2 ( A.A ) - Avam 

kamarasında lngiltere'nlu ve diğer 
devletlerin Memel meselesinde 
mUdahalelerinln nevine dair soru· 
Iao ıuale knrııhk Sir Con Simon 
demittir ki: 

" - lngllter•, Fransa Ye Jtalya 
tarafından vukubulan ıon teıeb-• 
bilsler Hnasında, Mımel'deki 
Yaziyetla, bu mıntakaya bahşedil· 
mit olan muhtariyet prenalplna 
uygun olmadıtı ve bu •aziyete bir 
nihayet Yermek icap eylediği, 
Llbanya hllkfimetlne bildirmiştir.,, 

Berlln. 2 - Alman gazeteleri, 
lnglllz Hariciye Bakanının Memel 
hakkında sözlerioi tahlil ederken, 
bu gibi teıebbllslerio hiçbir fayda 
Yermlyeceğlnl Ye kat'i bir hare
k•t yapılmaıı llzımgeldlğlnl yazı· 
yorlar. 

Yz••aı 
Mahmut Yesari 

No. -25 

·y~ 

~~ ' 

Çam Tırtılları 
ıoC Kliçllk masanın fizerinde bir 

toprak teati ve kalan dipli, ma•I 
GıdO kalın kenarlı bir bardak 
vardı. 

~~ Hacer, ıütenia kenanna UlştL 
~Ne yapacakh? 
~ Gi\zelce otel aahibl, ıneldtn 

:af haber vermlıü: 
•ı - Kazbeyll oteli, handan 
bozmadır •• Orada rahat edemez· .. 

iyi; ılııix... Y adırKaraanaz. 
• Fakat Hacer, bu kadar renk· 

ı.t ~:· donuk, karanlık, kilflU, paalı 
dı r hava ile karıı1aıacafım, 
. akhndan bUe geçirm•mittl. 

' ,En .. n gönOller bUe burada 
La;' abudolar; .. hcı görllr tözler 

e rada kararırdı. 
. .A ~ Ne atağı ilaha, ne yaa od • 

ların gürültüleri, sağır duYarl;. 
dan g~çmlyordu. Hacer, P.nc .. 
reye yaklaştı.. Pencereden, damı 
)'~kık bir kuliibe y1kıntısı görü· 
:Uyordu; iözleri oyalayabilen 
ld~~çedekl yabani kestane •iac: 

B~ ta, du\'arlar ar~sında Ha 
cer, u:endlsl f h • 
Eıki belAlı, °ı;1 ~se atılmıı tandı. pJshaneılnd r ere Iıtanbul ha .. 

e görmağe altıniıtL 

Bu dlirt duvar, Mehteranenin 
koğuşlarından daha aı kasvetlt 
değildi. 

Hacer, otelcinin aıık ıuratına 
hak veriyordu ; bu hava içinde 
yaıayan bir lnsandA, keyif, neı'e 
mi kalırdı; ırtılmek, oynamak 
iıteğl mi uyamrdı? Otelin bava• 
ıının, matem tlUlerl geçirilmlı 
bir lAbit manzarasından farkı 
yoktu. 

Bu hava, Hacerln ıaten g~ 

rilmiı ılnirlerinl, bllıbUUln boz· 
muıtu. 

Akıam karanlığı, pencereden 
yapııkan bir iı halinde odaya 
doluyordu. Bu, gittikçe koyula· 
ıaa loıluk, Hacerl, korkutmutlu. 

Odada, bir mum, bir limba 

vardı. 
_ Elbette, bir ışık getirirler! 

diye dUtUndü. 
Fakat iıll gölgelerin bllcumu, 

onu boğuyordu. Odadan fırladı 
ve kibrit çakarak sofadan geçti, 
merdiven baıından otelciye aes
londi: 

Ömer Efendi ... Ömer 
Efendi... 

inden çıkar gibi, aşağıdan 

Paraguyayda 1eferber edilen halle harbe gönderilirken 
A11ompıion, 2 (A.A.) - Par- Paraguayın askeri yazlyete 

lAmentonun içtima.anı açarken reisi- hlklm olmakla beraber, Şako'da 
cumhur Bay Ayala demlıtir ki: sulhun iade1inl temenni eden 

,. - Bollvyanın Şakoyu fethe· R~iı~cumhur, sözlerini töyle bitlr-
demiyeceğlne kaniiz. Herşeyden mııttr: 
önce gereken, muhasamatın tati· "- Eğer biz, uluslar kurumu-
. nun tavsiyelerine karşı itirazda 

hdlr. Huzur ve emniyeti temin b l d k b t · ı · u un uyıa , u, o avaıye erın 

edecek olan batlıca lı, orduların lbtilif biter bitmez her iki tarafın 
derhal terhisi Ye ordu mevcudu ıllahtan tecridini mevzuu bahaet-
Ue teslihatm lahdidir.,, mediği içindi. 

Amerika ile 
Çin Arasında 

Vaılngton, 2 (A. A.) - Malt 
kalkınma cemiyet[ reisi B. Jcse 
Joneı, Çin httkümetinin Alllerika· 
dan pamuk ve buğday miibayea• 
ıını bildiğini Ye verilen 50 milyon 
dolar kredinin tahminen tıç te 
birini bu it• kulfandıtını ıöyle
mlıtlr. 

Buğllne kadar Çin, 2.205.000 
dolar ödemlıtir. 

Yeni Uçuf TecrUbelerl 
Varşova, 2 ( A.A ) - Yüzbatı 

Burzinskl, aerbeat bir balonla bu· 
&lln yaptığı bir uçuşta 9.625 
metreye çıkmııtır. 

bir aea duyuldu : 
- Kimsin sen ? Ne lıtlyon ? 
Bu yabancılık, kayıtsızlık, 

ıenç kadının iliklerini dondurdu ı 
- Yeni gelen misafirim •.• 

Bir IAm ba yok mu ? 
- Ne llmbası ? 
Hacer, dili tutulmuı gibi kala 

kalmııtı. Fakat, aşağıda, a}·ak 
patırdıları çoğaldı, sesler biriblrine 
kanıtı ve Hacerin, otelcinin oldu
ğunu tahmin edebildiği bir ses, 
ceYap verdi: 

- Olur hamm, olur.. Şimdi 

g6nderiyorum .. 
Hacer, odasına dönmüıtn; 

biraz sonra, elinde, fitili iyi keıil· 
memlı, yıyık yıyık lı çıkaran 

küçük bir el limbr.sı ile ote:cl 
görlinmüştll. Lambayı kapıdan 
uz.attı: 

- Buyur, hanım.. Baıka bir 
diyeceğin yar mı? 

Bu, kör ışık, Hacerin, bin 
mumluk bir ampul gibi gözlerini 
kamaıtırmııb. LAmbayı aldı, 
masanın üzerine koydu. 

Yemek mea•leal ne olacaktı? 
Hacer, bunda da, Güzelce otel 
sahibinin ıözllnll dinlememiıtL 

Muharrem Bey: 
- Orada, geç •akit yemek 

bulamazsınııl Size, aoiuk yemek 
hazırlatayım, götnrnnl demiotL 

Hacer, iıtememltti. Elbette, 
kuru yavan iki lokma birfey 
bulurdu. fakat gözlerinin 6nlln· 

ispanya 
Buhranı 

Madrid, 2 (A.A.) - B. Velaı· 
ko, kabineyi teıkllden vazğeçmiş· 
tir. Reisicumur. B. Lerruyu tekrar 
çağırmıt kabineyi teşkile onu 
memur etmiştir. 

lavlçrenln Almanyedan 
Bir lstejl 

Bern, 2 (A.A.) - Iıviçre hO
lrUmotl, Almanyaya Yerdiği bir 
notada, nazl aleyhtan olup 
11İniçreden kaldırılarak Alman· 
yaya götürllldOğD ,, iddia edilen 
Alman &azeteci Jakob'un derhal 
iadesini ve onu kaçıranların tec• 
zlyeıini istem.-ktedir • 

1 
deki herıey, bu, ümidini kırmakta 1 
ıdl. Korka korka ıordu: 

- Burada bir aıçı Yar mı? 
Yemek getirtebilir miyiz? 

Otelcinin yllzO, bllıblltftn 
asılmıştı: 

- Bu vakit, bir şeyler bulun· 
mad Eğer sabahtan haber verey• 
din, ıakalattırırdık... Artık geçti •• 

H~cer, korktuğuna uğradığını 
anlamıftı: 

- Peki, hiç mi bir te)' bu
lunmaz? 

Otelci, mtlf teriaba-. adeta bı11k 
alhndan gülerek bakıyordu: 

- Yumurta var ... Peynir Yar ••• 
Zeyt~n tanesi var... Eğer bekler
sen, bir tavuk kueriz.. Emme 
kızarıncaya, haılanıncaya kadar, 
yarı geceyi bulur. 

Hacer, yemek beğenmek, seç .. 
mek gibi çocukça şımar,klıklan, 
Iatanbulda ike.1 bi:e yapmamrflı: 

- Tereyağı da Yar mı? 
Otelci, baıını eğdi: 
- T uzauz tereyağı •ar .•• 
Hacerio içi ferablamıtbı 

- Tereyağlna dört yumurta 
kıranın... Birazda peynir geti
rlrain ••• 

Otelci, ıatkın ıaıkın baktı: 
- Dört yumurta ile doyar 

mııın ki? .. 
- Doyar,m ..• Doyarım •.• 
Otelci, kapının önünde, sordu: 
- Ekmekte ister misin? 
- Elbette ... 
- Bir okka mı? 
Hacer, pldn: 

Parlak aözlerln• bakbğınız zaman 
kalbiniz pfkatle ve HVii ile do
luyor. Sabah gözllnüı.I açtığınız 

saman ilk arachğmız t•Y onun 
ıevimll paleridlr. Birgön bu ıe
Ylmll mahlüku kııkanacağınu alto 
haıza sıellr m~? 

Hayır, dlyecekıiniı1. Dofra 
amma, daha gençsiniz ye daha 
yeni eYU.lnizde onua için Gyle 
ıöyliyortunuı. 

* Siz, erkek çocuk anası! yay. 
rmıuzuıı zeklaile, çevikliğile, ae
Yimliğlle tYe dönDyoraunuz. Ar
kadaflan ile aflnllnil ıeçirm...U.
d• lb:almlyorıswnu:. Onu• bir 
daldlrahk aaadetlnJ, keadi saade
tiniz balıa11nada. olaa bozmıya 
razı olabllinnl ılnlz? 

Tabibi hayır diyecekainl:ı. Fa-
kat bekleyiniz. Bugt\nkU oyma 
arkadaılan yarm kıza, nihayet 
gelininiz olacak bir kıza bılı1aar 
ettiği zaman ne dlfünecekainiz? 
Onun kalbinde size tahsia ettiği 
yeri kapacak olan bu yabancıyı 
oğlunuz gibi bağrınıza basabile
cek mialniz 1 

* Biz anneler değiımlyoruz. Fa· 
icat çocuklarılDIZln değitmeabal 
kabul Ye hazmedemiyoruz. Bin 
o kadar bağlı olan bu sevglH 
mabl6klana bir gün bizden uzak
laşıp iatiklAlleriDI ara1acakların1 
düşünemiyoruz. 

Bir glln gelir ki onların arzu• 
lanle bizim dileklerimiı. çarpışır. 

O glln onların isteklerini yakacak 
kadar kendimizde fedaklrlık hlaal 
duyuyor muyuz 1 

TEYZE 

Yeni Bir 1Tayyere 
Londra, 2 ( A.A) - Bir fngf

lb bava nakliye tlrketl, u~keD 
karaya bU.t tertibatıaa pliyecek 
ve kanatlar fazla inik tek 1atıhlı 
tayyareler kullanmaya baıla•ıfllW· 
lia tayyareler saatte 250 kilometn 
mesafe katetmektedir. 

- iki dilim yeterL. 
- Olur l Şimdi mi latiyon 1 
- Hazır et, ıetir .•• 
Hacer, bulaaduğta 1erl unut

muştu, kendikendineı 
- Ekmeği de ııoruyor... De

mek aynca s3yleıntnm, getirme
yecek! diyordu. 

Otelci, kapıma 6nündea ç.ekil-
mifU; kap yarı aralıkta; l1acer, 
otelcinin homardanır gibi ıöyle .. 
dijini duyda : 

- Emm~ fSd .. ç6pten gan 
be... Yol yorx•• bir 1olca, d&t 
yumurta ile doyar mı? Bunlarınki, 
guş guraağı .•. 

Hacer, tekrar filtenin kenanaa 
oturmuştu, hemen kalkb iki JB ... 
dan 1&rlublmıt hamam peıtema• 

ima benzeyen perdeleri iğneleyip 
kapasdı. 

Artı~ ya• .. Y•t•at alıflyordu: 
- Belki, bu da bir aöz olur! 
iskemleyi manaın yuma ~ek· 

ti; gOlUyordu: 
- Ne likı •ofraL. Ah, Nat

klye teyzem, beni burada &Örme"' 
liydi. 

Bütün a:ım'.ne, karanoa rai· 
men eıkl günleri, vakit vakit 
hatırlamaktan kendini alamıyordu. 

Bir teviye ia çıkararak pır pır 
yanan lamba, gözler~ni rahataız 
ed;yordu. ş·ıeyl çıkardı. V• 
bavullarından birini açh, maka· 
sını buldu; bozuk fitili makasla 
düzeltti. 

t Arirnı Yd 
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Yumurtayı 
Nasıl 
içmeli? .• 

Acaba yumurta~• temamen 
pitirmeli mi, çiğ mi içmeli, yoksa 
hafif pişirerek mi yemeli ?. Bu 
me11lede bazı!armın zannettikleri 
kadar büyük bir fark yoktur. 
Bununla beraber birçok tecrub .. 
ler çii yumurtanın dalıa kolay 
bazwıolunduiunu göıtermekte
"'· Nitekim ( 100 ) gram çit 
71111turta mideye g1rdiğioden iti• 
haren ( 135 ) dakikada temamen 
mideden çıktığı halde, kablaımıı 
yumurta midede biraz daha fazla 
kalmaktadır. Bazıları katılaımıı 
yumurtaların aıda kıymetlerinin 

azalacaldarıoı ıöylerlerH de tec· 
rübeler bunu teyit etmemektedir. 
Yumurta aarııı, lıter çit, ister 
plfmlş olıun ayaı veçblle baz.aıo
lunur. Sarısının haıml beyaza 
nazaran daha kolay oldutuadaa 
doktorlar kDçllk çocuklara yu· 
murtanm aarıaını tavsiye ederler. 
Çit yumurtanın beyau daha çok 
111.ç hazmoluaur. Midenin gııal 
mulaatteinl tenblh eder. Hazml 
gUçleıtirfr. Yumurta beyazının 
)'tlzdo (50 • 70) 1 YÜCUt tarafınden 
lıtit~de olunur. Fazla miktarda 
)'enlUrao lılsll yapar, Bu sebepten 
)'Umurtayı biraz ısıtmak •eya çit 
yenilecekH çalkalamak, köpDk· 
lendbı.mek lbnndır. 

Vaaat blyUklUkte bir ta,ulı 
yumurtaaı haaana (5 • 6) ıram 
ılblhzlllal Ye 75 kalori nrmekte
dir. Halbuki ıehirlerde yaaat de-
recede çalııan adamlara ıttnde 
( 80 • 00 ) aram ılbih:ılllal •e 
'l500 • 2700 kalori llzımdır 

Bundan anlatılıyor kl bir lnaan 
fazla yumurta yiyebilir Ye ıibibzll• 
lll f azlalığıadan hiçbir zarar 
relmeı. ŞibihzUlil yat, mevadı 
madeniye, ve bol vitaminden mi· 
rekkeptir. Bütttn bunların mahl· 
yeti uzviyete emaal11iz kuvvet ve 
kudret verir. 
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Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Salı 

Çocuklarda Ate~ 
Birdenbire ateşi yllk!elen, haıta

lanan bir çocukta anıuıın ilk di:i,ü
neceği ~ey çocuğun dilini bir katık 
ile bastırıp boğazını, bademciklerinin 
nziyetini tetkik etmektir. Kızarmış 
mıdır? Şi,miı midir? "Czerinde parça 
halinde veya nokta halinde beyaz 
veyahut beyaz ıarı parçalar var 
mıdır? Bu kilgük tedbir birçok defa 
vaktinde hareket edılerek çocugun 
fena ve telılikeli hallere dliım•m e
aini temin eden tethisleri koydurur. 

ıı-------------------------rı Bu notları kuip aakl ıyınıs, yahut 
Itır alblıne yapı,tırıp kollekaiyon yapı· 
nıs. Sıkıntı s•manınızda ltu notlar bir 
dektor flbl imdadınıza yet',eblHr. 

SON POSTA 

lstanlJalun En Eski Mab ilesi - - --

Saçakları Biribirine Kapanmış, Ara-
Jarından Dal Dal Serviler Fışkırmış 

ihtiyar Evler ... 
---~~~~~~~ 

lstanbulun En Eski Mahallesi Bütün Eskiliği Ve Ses-
sizliği Ve . Karanlığı llo Hala Uvuyup Duruyor! .• 

yine bir harap bir tekke, birkaç 
mezar taıı, tahtalar, topraklar 
,.ıdı.. Daha ileride bodur bir 
ıokak.. Bütlln yolu dolaıtığım 
halde, hiçbir pencerede ne hırçın, 
1aramaz bir ıenç kız baıı, ne 
de küçük bir çocuk vUcudu gö• 
remedim.. Yanı batımızdan ıe· 
çen bir aebsevatcı bile bağırmak• 
tan, ıUrllltD yapmaktan korkar 
1lbi yGrlr. 

!ki t1ki bJna yanyanaı Tekke n konak 

Evleri blribfrl UıtUne yasla· 
narak Hneyen dar ıokaklardan 
geçly orduk. Her adım batında 
ıöı:U mllze yeıil tekke kapıları 
llıerlori ufacık bezlerle, ıfclmJerle 
örtülD tekke parmaklıkları çar
pıyor. Sata bakın, tekke.. Sola 
bakı çeıme... Ta aıaA'ı yokuıtan 
Alım odJyeye tırmanıncaya kadar 
ıeçtiilmiz yerler hop ae11lz.. BU
tün pencereler kapalı, ıokaklar 
t enba, satıcı yok, çocuk yok. 
Bu mahalleye ne olmuı böyle ? .. 

Köıeyi dönerken, iki büklüm 
bir ihtiyar, elindeki değnetlnl 
ihtiyar eşeğinin ıırtına dokun· 
durdu ı 

- Çuuuı!.. 
Sonra biıe dotru batını aallı· 

yarak! "SelimünaleykUml .. ,, Dddi. 
KlSıedek: çeşme başmda, 18-

mUkleri dudakları Ustundo kuru· 
muı, tek bir kız çocuğu su dol· 
duruyordu. ihtiyar adım ıu tene· 
kelerini yere indirdi: 

- Zahir geziyorsunuz?.. Bir 
de kör bakkala dotru çıkında, 
ıörocelderinlzl orada görUrıilnUz. 

Çeımenin tahta muıluğundan 
yalağa doğru ince bir ıu akıyor. 

Üst tarafta yeıil boyaları dGkUJ· 
mllı bir t&1: 

Sahibtilhayrat Darüleaad• ağaaı 
merhum ve magfur Mehmed 

atanın •Harı oelileaidir 

355 Hnelik çeıme.. h&IA bo-
1.ulmamıı. 

Dar bir ıokağa ıap-
mııtık. Saçakları birlbirine yaprak 
gibi kapanmıı, içlerinden dal dal 
Hlviler fıtkırmıı eYlerln, çllrilk 
kafealerl •ı•iı doj'ru sarkıyor .• 
Bazı yerlerinden 11valar döktUmUı, 
tahta iskeletler fırlamıı, çıtaları 
kırılmıı.. Saçak ortalarında, hail 

1 eski pabucu, aarmısağı, mavi bou· 
cuğu \'e at nalları 1arkan cam 
çerçeveli 11Yahafıı,, lar, "Tevek· 
keltüailllah,, lır, "Maşallah,, lar, 
11 lnna fethanaleke fethan mUbi· 
na ,, lar duruyor .. 

Eıki bir tekkenin 6nUne gel· 
miıtik. Kapııının zencirli kilidi 
adamakıllı paılanmıf. Yeşil boyalı 
parmaklıklarından içeri doğru 
bakınca gözilnllze çarpan ftç ıey 
var; Safi mermerden bUyDk bir 
ıadırvan, yine beyaz mermerli bir 
muaalli taşı •e kupkuru aama 
dalları araa nda ııkıımıı, kıfealerl 
dökUlmUı bir kameriye. 

Mermer pdırvan üzerinde 

.Allmediyenio pek Hki zamandan kalma 
nlerinden bir lklıl ıimdi bu hıld• 

aUçltıkle okuyabildiaim iki kıaa 
cümle varı 
Hale. d•glp i•I itıJlatlım lkr•r verl11 .,. .. ,.,.. 
Jllrlitlla olclu Jlulaamm•f, r•labe• 

rlm lıem Marta•• 
Körbakkal mahallesinin bit 

araası kenarında karşı yokuılara 
baktıkça insanın içine hop dü· 
ıUnmek, . kanet doluyor. Evler, 
eakimiı 11açaklarlle sokağa aban• 
mıı gibi.. Karıı cami dibinde 
kırmızı boyaları döklllmUf, cam· 
ıız, perdesiz bir konak duruyor .• 
Uzun yol, kUçUk kamburlarla inip 
çıkıyor, inip çıkıyor •. Bir araadaa 
ıeçiyorduk. E•lerden birinin ka· 
pııı açıldı, ılyah feraceli, beyaz 
baıörtUIU bir ihtiyar, kıaık bir 
aeıle mırıldanarak çıktı : 

- Anladın ya kızım. Tuıaus 
tereyaj'ı, mürver, aarı balmumu, 
bir de çıra... Karııtırıp kaynat 
bak bir ıey kahraa, gel bana 
söyle .• 

ihtiyar kadın, ayaklarını yere 
vurmaktan korkarak bUıDle btl
zllle yUrlldU, gitti .. 

Ne çok aeaaiılik.. Maıallah 
takıimde oturmuş birini buraya 
getirseler, bir günde Hnizlikten 
çıldırır. 

Bir araa kenannda öntımllze 

Üıkttdar as çok iç Anadoluya 
benzer. GlndDzlerinde bile bir 
hareketalılik Y• ıe11izUk vardır. 

• 

1 

Karacaahmet önlerinde çürUmete yUı 
Tutmuı konaklardan biri 

Yalnız burada her ıeye hlldm 
oJan bir tek Hı Yar: Horoz 
aesJerl ..•• 

Sanki yeni ıabah oluyormuı 
albl, hırçın horozlar mDtemadiyen 
bağrıııyorlar .• 

Yol uzadıkça, Karacaahmede 
yaklaııyorduk. 

Sola aapınca, yine dar ıokak· 
lar baıladı. Bu ••lere baktıkça, 
hatıra hep " Nuh Nebi ,, ıeliyor • 
Çünkü okadar Hkl, okadar bam
baıka eYler •. 

Bir aralık kadınlardan kulatı• 
ma bir ut ıeıl geldi .. Kartı bUylik 

• evlerden birinin alt katında llmba 
yanıyordu. KüpokündUz llmba 
yakmak!.. Öyle ya, bu karanlık 

"SahibUlhayrat darüıaaade •i•ıı,, nıo ~ımeıi n 1etil kapılı eıki biı e• 
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r K"'i Melctabları ~ 
Ka .. qbolan 
Mektuplar 

Ayın on Uçllncü gtıon b:mltı 

gitmek üzere lıtaobul postahane• 
sindeki kutuya bir mektup atbm. 
Ben bu mektubun erteai ıDnll 
ıahibinln eline değdiğini aamyor• 
dum. Halbuki ayan yirmi beılncl 
sıiinD lzmfttekl dostum lstanbula 
geldi Ye bahaettitim mektubu 
almadığmı a6yledl. 

- Garip dotll mi dedi, Bar 
tında bulunan Ağabeyim de bana 
bir mektup ıöndermiı, onu da 
almadım. 

Acaba bu mektuplar nerede 
kaldı t'e naaıl kay boldu? 

Topkapı yokuşu 51 numarada M. Salt 

[ Ceva61ar 

Sabık muhuebıoilerden Bay Şıy• 
ket Akkoyuııı: 

- So1aclları, fazla yaıılarımıı• 
dan &t0.r8 çıkamadı, bu yakınlar• 
da neıreclilecektir. M011terih olu-
DUi. 

* AJatta Gildlllü mUtıkait Bay 
Veli Er1oyı: 

- Şllrlnlı güzeldir, fakat ıilı 
aeıretmek programımız haricin• 
dedir. Maıur ıörlalı. 

~ 

Ba1 Oemal Ereı 
- Mektubunuz tarih detildlı, 

daha Y111h yaıınıs. 

* 
lsmU Tepecikte Bayan Vahideye •• 
- 8371• bir .... ı. Yardır, 

fakat henllz kat'ı bir ıokild• 
halledilememlıtlr. Haziran ıonun
da yazlyet mDıpet veya menfi; 
aydmlanmıı olacaktır. 

lf 

Ulukıtlıda Karahımza oA-ullarındaa 
Bay Mehmıd Ergine; 

V azlyet anlatbA'ınıı gibi midir? 
bilmiyoruz. Mektubunuzda bası 

gıyrıkanunl •• araıtarılmıya 
1 muhtaç noktalar olduğu için der 

el mtlnaılb ıörmedlk, mazur gCS
rllnllı. Mamafih bir iıtlda ll• 
mıntakamz •allliğine mUracaat 
edecek olurıanıı, mllabot bir net._ 
co alacağınızı Omld ederiz. 

n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııutl 

ıokaldarda ııık •• ıezer. Utla 
kanpk BkıllrOkll bir kadın 11al 
mar1ldanıyor: 

lılı4em ki nrdı hicran, ıenl 
benden ayıran 

Barı öllm olaydı 

Sokatan nihay etlade yla• 
Gnlmllzo yeıil kapılı, yetil par• 

maklıldı bir tekke çıktı. Yln • 
aYluau bombof. Tatlar, topraklar, 
kameriyeler, aımalar karma ka• 
rııık.. AYlunun nihayetinde ıarı 

tahtaları çUrUmtıı, camları kırıl• 

mıf, içeri odalarında ot minder

leri deıilmit ve baıık bir bina 

duruyor.. GUneı ıııtın durduğu 
kartı odalardan birinde, mukayva 
üzerine )lazılı slH"• yazıyı yavaf 
okudum: 

" Menzilin pak, günahların affol• 
Kıımeti gani ola. C çler, yedılcr, kırlı:· 
lar, hazır ve kaip erenleri gözcun ol• 
Gerçekler demine hu! •. ,, 

lstanbuluo en eski mahalle.ı 
iıte böyle buton eskiliği, sesıiS"' 
liği, kuaveti Ye karanlıiı ile b&IJ 
uyuyup duruyor!.. - lf-
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• 

z..... .. 
~ ltlrWde ...... ., .. 
•lke···• ..... .. 
lfrlr ld b..ı.,. 
karıılarıa tla 
kendlmiıi derin 

bir laıyrete dlı
••kten alama
m. Yukarda 
llrclltaaıı ..., 

Heykeltıraş .. 

:... "-tlcalarclau 
Şl;.ı. ........ 

ltir -~~k kwdre~ ı •tt•a dotmufblt • 
--~.:. .. --~-·~~ ,... kal'flllDcl• ( Hptr) 

·-aald taW.. ••eladır. 

zanamıgan 

Adam ••• 
jOHflSüp

... .ffa•barr 
l•dar, Berlia 
fJalYtrllteala• 
... ••na
... &ı ..... 
clu bıfka 
dlrt ... , .. 
baca 4.11 bWr, 
IOD derece 
ıekt " çaı.,. 
bHll' ....... 
labvab......, 
ptnua .................. ........ 
kuamıya manffak olamamıfbr. 
Baaaa ıebebl boyaaun uıuala

pdu. Fllhaldka mab1 ... edl· 
lebU.ell lfla uun beyla bir 
adamla JU yaaa pkarttıla fo
tojraftu da aalqıhr, (2) ••in 
(40) ... t1.clir. 

Joıef Sclalppva ba Mbeple 
blyllı m11harebedea enel •a11a 
onlamaa pmlftl, uncaktarhk 
JapıJord& Malaarebe bitince bir 

ankaba 7ınm• it atUIJI, fakat 
hiçbir aYUkat ha kadu uma 

ltoJha '*- lıMfp h J.-Omek ı.t .. 
...... .. .... 'it .. 
.... .....,. • ... elatidc tlliidet 
1apmak lıih-1f I• tle baaa a 
b...,. ........ fimcll ,_eteı .. 
Ulll ftl'mlttir, ,..ı bir ..... , 
aramaktadır. 

Bir Dakikada 
Kaç ~öz 
Konıııalur? 

laıilteıede ••tredil• ltlr lata
tlttli• nazarın btltlln dllnyada 
mevcut telefon abaaelerlnla Ayı• 
11 (35,000,000) dar. Bunlarda 
(32,000,000) milyona De latecliii
DİI dakikada koaupbilinilÔZ. Ge-
riye kalan (3,000,000) i Çin ile 
Orta Aayada olduğu lçia kendi
lerini Avraptdan arayıp bulmak 
mlmldba d,jlldir. 
ta~-hllliWdkada ................ , ........ 

... 1J111;900.taD ... 

Neler Oluyor ? 
Dtlayan en ldl~lk lacll ldtalmu 1f. 

Dit,,, aın g:'~ ) ydıncla laglltere lmeratorlufaDua 

en ldfD ba..ı.;.. .. ~~ lln1llt•re11ln bbb:~niı ~ 
""' lıtl bir buçuk laç-1 •n ı•nlı adaaındadır.Mu.ta 

tir, kahnhiı da bir laçia yelmift• __ w_,,._._,_ Churclı adı altm-
birl kadardır. da taaın11111tar. Kutru tamam 

Bmaa rapea 878 uyf.. (118) ayaktır, ba itibarla Ia,Uter• 
•ardır. Bu laclll ,az De okuma(I aclalanmn •• ..... kabbeai up 
mlmkln olmadıiı için lauıuıl bir lan Seıı Paul katedialındu (8) 
pertaYıız Ilı birlikte •blmak· ayak bllylktlr. 
tadır. Bu pertaYaız lle baluldıjı * 

wnan bllyllk bir kitaptan farkmdır. 

Jf. lidaey .. hrlade 0 Gençlii• 
Dik • DlfM fil K•t'm ,.. 814_, •eda edenler,, adi 

Ufı111 cfute çealercle _yap.._ ıeltrlnıl• albacla yeni bir 
ları MJahaUnde ceml7et kurulmat 

61r hdaM bllamlan iç mo- 61r • '11•/d " •eç•n ... ha 
tarlı eraldu lamiadeld ta71an cemltet tarafmclaa .,._... '* 
laaatane teldla• koaulmuıtur. Slyafet werilmiftlr. Bu zi1afette 
Dla1acla eti IMalaa•J• bu upcu 150 kiti bul............ l ... 1eriade • 
u.ı-c1e bir a...Uyatlaane, bir .. ,_. \'& 

operat&r, bir muatla, bir de lıu- ıenclDln yap (79,S)dur. Yelda~ 
tabakacı buluna~. yap (I0,323)tlr. 

Allah, Nazi Fırka11nın Erkanından Razı Olsun 1 

" Arien ,, Tipi Nedir Şimdi 'Anladık 
"lhrU.,, tlea Neypl'k ıaut.ı .. 

rla• tAllU •1r Wpafta •ra•• 
üaW1or ldı 

- AllaJa Nul ....._. •klmm-... , .......... ..,,.. ... ...... 
• .. Arla, tipi ........ aalabY9 
t11.a.t1p1 ...... ............. ........... _ ..... ~ ....... , . 
• 
..,.. l'I , ....... 
dar, p••" .. ,.. 
l»lr tu~ mnl rl• 
leri Ye alba ıar111 

ıaçları Yartlır, laıa• ................ 
~ .................. 
lllte.lalr .der. Bu 
·••llJmkbr .... 
nuala bera~r ._ 
,Uselllk lflerllld• 
~·kiri ... , .... 
Fra..._ •ltelaa .. 
1111 ile koauttum, 
tlecll ki: 

- Fra11lela lla 
rla'ID ... seWfi tlP
'lae sltürmes,ı.kat 
Ariea tipial te .. 
ıil • ebllefflbıl 
aaanat•iyorum. 
Arlen'.• Enclo • Ee 
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Nhaa S 

1 Nisanda Aldananlar 
Ve Aldatanlar 

D ·· ğün Hikayesi Uzadıkça Uzuyordu .. Doktor Süreyya Hidayet 
Sokağa Fırladı 

Pijamasile 
Alel'acele aslanın yanına gl· 

dip mermer ta§a oturdum. Şaşa• 
kalmayın. Kanlı basura bire bir 
olduğunu bilmiyecek kadar bu· 
dala değilim. Ayağımı altıma alıp 
hafif çeclk illşmittlm. 

Böyle anlarda, kimin içi bUzU· 
lüp büzülOp yllkıük kadar kü
çülmez, kimin ı:nirlerl tambura 
teli gibi ıerllmeı? Oya aa ki 
ben ... 

Elim yüreğimin Uatllnde, D .. 

fesimf gllç alıyorum. Her tarafım 
raıeden dökülecek... Bu derece 
helecanın ıebebl, pek H'fdiğim 
kim&elerin cemiyetlerinde bulun
mak memnuniyeti değiL Kona• 
ğımda btıyfittüğftm bir tazenin 
mllrvetinl ıörmek HViDcinde de
ğil, zırzop oğlan yine ne potlar 
kıracak, ne çamlar deYirecek 
d1ye çarpıntıdan halim harap. 

Mermer arslana dayandım. Bir 
gözüm taı merdivene açılan ka· 
pıda, bir g6zllm de etrafımda. 

Kalantorluğu pek ileride olan 
hanımefendiler, yerlerinde kımıl· 
damamışlar, yukarıkl ıalonlarda 
kalmışlardı. Bir gömlek madun· 
ları, ecnebi madamalar matma· 
zeller, merdiven bzrpna ııralan· 
mışlar, tazeler basamaklara 
dizilmişler, ıöyle b6ylelerle ayak 
takımları da aıağıda kordon ol· 
muşlardı. Hepıinin topuzlarında 
mini mini mendiller .• 

Yektacığım o sultanlar gibi 
nazile, prensesler gibi edasile , 
teyzeciğlle kaynanasının arasında, 
tıpış tıpış merdivenden indi. O daki· 
kalardaki halini dünyada unutmam. 
Rabbim inandır11n ki fU saniyede 
yine gözümün önüne gcldJ ••• 

Allah sıkına elloW uzatın, 
ıöğıfimlin sol tarafına koyun. 
Bakın yüreğim nasd çifte çarpı· 
yor? .• Kuzum bana bir yutumcuk 
aut.. GörDyorsunuı ya, katresi 
ağzıma gitmeyor, Zira boğazım 
dfiğftmlen~L 

Of!.. kahrol gaddar felek! .• 
Şimdi o acı yaprakları kapa• 

talım da ıözUmUze devam edelim. 
Ne diyordum?.. Yektacığım, 

teyzesile kaynanasının arasında, pe
tindede o kazık matmeıel, direkli 
taılığa indi. 

Artık gl5zfimftn iklal de bahçe 
tarahndaki kapıda derken efen
dim. gD•ey arka11nda DillYu ve 
Mercan ağa, aynca iç d6rt hadım 
karfldan g~rilndlller. 

Yakamı atzıma almıpm, ne 
ımma ne 111rma.. Parmaldanmı 
çekip çekip ne çatlatma, ne 
çatlatma... Sinir 1ıeyirtia tut· 
ma.aın diye cliliml damalmaa ne 
dayama, ne dayama.. 

Oğlanın lamı cimi yok. bir 
halt ed:•erirld insan yer:ere 
ıeçer. 

Dakika geçmeden lıatınma 

plen çıkmuın mı?.. 1.ırde!i, mcr 
keraliğe bealemeyl çekip karşıdan 
perende atar lfibi binek tq mn 
ortasma 11çramu mı? 

Bereket nn:a gelinle tey.ıed 
bir az içerlek durduklan için 
1ıörmeciler. 

Damat, içeri 6y!e bir g .. ıı 
girdi ki ha pİ•mİf kelleyi 
gör, ha onu; 32 dişi meydandL 

Gelinin koltuğuna Kİrecegı 

esnada, e '. inde yanmamış bir ka· 
lıp sıgarası bulunduğununu farla 
vardı. 

Şimdi size sorarım. Onun ye· 
yerinde olsaydınız ne yapardmız? 

Kaç parahk ıey, fırlatı verirdi
niz değil mi?.. Hangi hAli akıl 
karıkl bu olacak?.. Sıgarayı ku· 
Jağınm arkasına koymaaın mı?. 

Yerimden, havaya öyle bir 
sıçrayıf sıçramışımkf az kaldı 
aralanıda yuvarlıyormıtım. 40 ki· 
ıilik bando, camekAnın arkasında 
Hamidiye martını 1ıürletmiye 
baılamıf. 

- Aman maıallab, fetebare
klllah!.. Allahını aeven tu tu de
ıin! .• Kuzum hamfendiler, tazeler, 
çocuklar beımele çekerek bakınl. 
gibi ağız kalabalığı arasında sağ 
merdivene doğru yUrlldüler. 

En önde, DUAver ağa: (Dea· 
torl) Diyerek kılawduk ediyor, 
Mercan ağa gelinin uzun eteğini 
tutuyor, BitkAtlbin hadimi ıağda, 
Yıldız kumandannınkl ıolda yll• 
rüyordu. 

Lih keslb baıka dala atlama• 
yayım diyorum amma söyle· 
meden yapamıyaceğım. Başkatip 

paıa ile Yıldız kumandarmm 
haremağaları gibisi dünyada gö
rüimemiştir. Şirinliklerine fevka· 
lAde tirin, akılhlıklarına da ıon 

derece akıllıdır. Edep Te erkin 
hususlarmdakl vukuflarına da sl5z 
yoktur. Babıilideki Amedl kalemi 
beyleri kadar terbiyeli ve zarif· 
tirler. 

SözUmUze devam edelim. Da· 

madın deli ffıekliğinl biç bilmiyor 
gibi yapayım, fÖyle bir yancı gö· 
ıUle ıUıeyim, bakayım nasıl bula· 
cağım dedim. 

Allah varken lnkAr edecek 
değilim. Karııdan gösterişi; hala· 
veti, boyu posu hiç te yabana 
atılamaz. Katı gözü sahiden güul; 
bıyıklara zllmbtil zUmbül; teninin 
beyazlığı, pembeliği do yerinde ... 
Y akıııklı delikanlının boynuzu 
olmaz ya, fıte bu da pekill dJl
ber, parlak bir genç ..• 

Hikmetine kurban olayım 
Allahım, akılcığının tahtalannı 
noksan yapmaıaydın ne olurdu? 

Onlar kolkola çıkarken aeyre· 
diyorum amma içimden de ne 
adaklar... Tezveren dedeye, Seli· 
met dedeye, Elekli dedeye, Zuhu· 
rat babaya ne Uç lbla1 bir fatiha· 
lar, mumlar, yağlRr, ıtlpUrgeler .•. 

Merdivenin nihayetine vardılar, 
koridora saptılar. Evvela, bllyük 
ıalonlara girip ortalığı bir devre-

decekler; kanepelerinde ahkamll· 
kllm oturan fazla itibarlı ham fen• 

dilerln önlerinden geçecekler 
ardından, kimacnin yanına çık· 

mayan, ayrı odalara kapanan 
Hamedar uıtalara, BaşkAtibin· 
kilere, Kaptan Pqanıo kmna 
arzı hUrmet eyliyecekler. 

( Arkaşı var) 
====-===-=-==--======--==-=====--~-==-----==-----=====--==---...... -

1 .. ___ ı_._ıa_n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_IY_•_•_• __ ıı_ı_n_ıa_r_ı __ ı 
Keşif Bedeli 870 lira 03 kuruş olan Emrazı znhrevlye H 81ta· 

baneal IAboratuvan odasının çini ile dlSıetilmeal açık eksiltmeye 
konulmu§tur. Şartnameai ve kefif evrakı Le•azım Mndnrlüğllnde 
görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı artbrma •• 
ekıiltmc kanununda yazılı v11ika ve 65,50 liralık muvakkat temi· 
natlyle beraber ihale gfinU olan 8/4/935 Pazarteal gllnll ıaat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. "1453,, 

* Keıif bedeli 200 Ura olaa Fatih At pa.ıannda ihtlsap memuru 
için yaptmlacak kulube açık ekıiitmeye konulmuştur. Şartnamesi 
Ye keıif evrakı LeYaıım MildDrlUğUnde sıörlllllr. Eksiltmeye girmek 
lıteyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanonunda yazılı vesi
ka ve 15liralık teminat makbuıl!e birlikte ihale gllnU olan 8/4/935 
Pazartesi gtınll saat lS de Daimi Encümende bulunmalıdır. "1456,, 

lf. lf. 
Üakildar ve Beyoğlu Tebhirhaneal için yaptırılacak etil• kazan

larının tamiri pazarlığa konulmuıtur. Tahmin bedeli 1920 lira 50 
kuruıtur. Şartnamesi Levazım MüdUrlOğünde görfilür. Pazarlığa 
girmek iateyenler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 144 lira· 
lık teminat ile ihale gllnfl olan 4/4/935 Perıembe glinil saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. "1554,, 

lf lf 
Haseki hastanesi için )Azım olan boyu 2 metro 10 aantlmden 

2 metre 25 untJm, eni 1 metre 50 santimden 1 metre 57 santim 
aramada ve ağır:ığı 2,800 den 3 kiloya kadar 50 tane yerli malı 
battaniye açık eksilme ile alınacaktır. Bir battaniyenin tahmin fiab 
11 liradir. Eksiltmeye girmek iıtoyenler 2490 No. lı artlirma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 41 ,5 liralık teminat makbuzu 
Ue ihale glinU olan 8/4/935 Pazartesi gtınn aaat 15 de Daimi En· 
c&mende bulunmallcu. ..1455,. 

Bugünden itibaren AL K AZ A R Sincma1mda 

Menimin en heyecanlı ve akılları durduran filmi 

MAKiNELi ADAM 
Canlı m&luklan temaKile öldüren ... 

Çelik zırhları delen ... 
Demir kaptle.rı açan ..• 

Frankensteln ve GörUnmlyen Adam fllmlerlnln 
fevkinde bir şaheser. 

( Baıtarafı 1 inci yti:ıda J 
Orada kimıeyi bulamıyorlar. 

Fakat ameliyathanenin kapısına 
filıtlrilmiı bir kiğıtta, ıu büyük 
harfJorle yazılmıt cümleyi oku· 
yorlar: 

41Muhteremler: Gelecek yılın 
bir niaanıoda da böyle oyunlara 
kurban olmamanızı temenni 
eylerim!,, 

iki doktor içlerinden okuya• 
rak biribirlerine bakıfıyorlar. 

"" Aynı gUnUn akşamı, bay 
Mim Kemalin telefonu çalınıyor. 
Telefondaki sesin meçhul sahibi: 

- Bayım diyor, burası haı· 

tane. Şimdi namınıza bir acele 
t•lgraf geldi isterseniz evinize 
1ıönderelim, dilerseniz, açıp oku· 
yalım? 

Bay M. Kemal telaıla cevap 
verıyor: 

- Okuyun .•• 
Meçhul sesin okuduğu bu 

telgraf, operatörlln Sofyadakl 
damadındandır. Ve o gece ls
tanbulda bulunacağını bildirmek· 
tedir. 

Bay M. Kemal bu haberi alın· 
ca damadını istikbale yetişebilmek 
için alelicele paltosunu, ıapkasını 
kapıyor, fakat tam kapıdan çtka· 
cağı sırada karıııına kerimeli 
çıkıyar ve: ' 

- Nedir diyor, nereye gidi
yorsun baba? 

Bay Kemal, kızına, iki 8~ 
kelimeyle va.ıiyetl anlabyor ve 
çıkmak iıtlyor. Fakat kızı mani 
oluyor, bu mllmaneata mina ve
remeyen babasını aalona gZHl\· 
rOyor, dudaklannda kurnaz .,.. 
zeki bir gülilmıeyqle duvardaki 
takvimi gösteriyor! 

- 1 Niaanl 
Bu oyundan tam zamanında 

ye kı:ıının uyeaiııde kurtulan de
ğerli operatör, paltosunu ppka
smı çıkanrJien gllOyor: 

- DeMDe ; u kalsuı &lefl
yorduk l 

* Muharrlrimlz, qağıdaJd çok 
hoı vak' ayıda, blızat y11DC1 arka
daıımız M. Turhandan dinle
mifUr: 

- Bu pazar a)qamı; aldığım 
mektuplar içinde bir tanesi bil· 
ha&1a gözllme çarptı. Bir kadın 
elinden çıktığı derhal anlaplan 
tarihıiı: ve adrHsiz mektupta 
ıu satırlan okudum: 

- .. Edebi ıöhretinizle, ne 
yalan ıöyleyeylm, alikadar detf
llm. Fakat, sizin, tarihten, ede· 
biyattan ald.ığmıs kunetle, kadın 
yllreklerlne girmes1a1 pek iyi bil-
diğinizi duydum. işte bu rivayete 
dayanamıyorum ve sizi tanımak 
istiyorum. Ben, yarın, aaat iki 
buçukta Süreyya sinemasında 
bulunacağım ve 14 numaralı loca 
da oturacağım. Münasip bir yere 
oturarak beni görebilirainiz. Ya· 
mmda bulunan bir arkadaıım, 
aizl benimle tanıştıracaktır. Bu 
tanıımadaa iyi neticeler çakması, 
talihe değil, aiıln mebaretinize 
bağlıdır. ,, 

Bu mektubun, az evvel arka
daılarla . bahlinl ettiğimiz bir 
Nisan babğı olduğunu derhal 
•:ıdlm. Ve aafça bir JaDCl do .. 

1 
turna } apmak istediğim muzip
liğe bu mektubu alet etmeyi 
düıUndDm. 

Az ıonra, tesadUf beni onunla 
karşılaştırdı. Ona, cebimden çıkar
dığım mektubu uzatarakı 

- Dostum, dedim, bl.ıfm 
matbaa vasıtaılle glSnderilen bu 
mektubu yaıılıılıkla açmıılar. 
Benden, sana vermekliğlmi, ve 
c' algınlıklar nı) mazur ıı>rmeni 

rica etmemi iatedfler. 
Ondan sonra dostumu bu sa• 

bah gördllm. Blrıey söylemiyor• 
du amma, halinden atlattığı anla 
tılıyordu. 

As.l garip tarafı, yarım &aat 
eyYel, telefona çağıldam. Yaban
CI bir kadın usl, kıvrak kıvrak 
güldükten ıonra: 

- N aEıl, dedi, balığımı yut• 
tunuz ya ? V • ilAve etti: 

- Bir niıan gilnll, 14 numa
ralı locada oturan arap bae1mı 
nasıl buldunuz ? 

Bu sözlerden, muhatabımın 
kim olduğunu da ubahleyin, ablr 
doıtumun niçin suçlu ıuçlu dur
duğunu da anlıyordum. GUldUm; 

- Çok ıuknr, MSzlerlnlz• 
inanmak budalalığını gösterme
dim Bayan. Siz yerinhe siyahi 
bacınızı göndermlşıiniz, Ben de 
kafasmın içi, bacınıma yllz.U ka
dar karanlık bir bildiğimi yolla· 
dım. 

Muharrirlml.ıln yazdığı Oçllncll 
Nlaaa balığı hikayesi, yukarıda· 
kileri bastıracak kadar enf eıür: 

" Son Y men valül13ay M • 
mut Nedim Akdilek; Y emendeld 
bayahna ait bazı hatıralar neıet
mektedir. Muharrir dostlanndan 
bir ut kendialnl ziyaret ediyorduı 

- Mlijdel Diyor, hem de bil· 
Jlk mtıjdel 

Bay Mahmut Nedim merakla 
aoruyor: 

- Ne yar? Ne var? 
Beriki ıllkQnetle anlabyorı 
- Billyoraun kl aenln tefrikayı 

0 Savtlll Ehrar,, lılmll arap gaze
tui aynen tercftmeye bqlamııta. 

Bu ubah nammıza gazetemiz 
vaııtaslle Ye it banka11 yollle bia 
liralık bir ihbarname ıcldi : 

Biz, - diyorlar, Bay Mahmut 
Nedime, yazılannın llcretinl takdim 
edecektik. Fakat adre ıinl bula• 
miyorduk. Göad.rdiğimla paranıll 
kendisine teslimini, ve teaellllm 
makbuzunun b!ze göaderilmeelnl 
rica ederiz. ileride, bin lira daha 
takdim edeceğiz.! ,, 

Bu ha her; bugUn mağdur me•
kide, ve müzayaka içinde bulunan 
değerli valiyi çok aevindiriyor. 

Miijdeci: 
- Artık, diyor, tabii ziyafeti 

hak ettik. Bu gece Hndeylz. 
Sabık vali; bunu memnuniyetle 

kabul ediyor. Ve yanm d0%tine 
miaafirile gelen dostuna, mllkellef 
bir ıofra hazırlatıyor. 

Berikiler, patlayıncıya kadar yi
yorlar, çatlaymcıya kadar içiyorlar, 
ve katıhnclyakadar gn:up eğle

niyorlar. 
Gece yanandan sonra çıkıp 

giderlerken; 80D& kalan muzip 

.. d09t: 
..--u;;;ı;;;ımm> Yarın akşam T u R K Sinemasında 411111---., .. - MUhterem uıtat, diyor 

Müstesna btr musiki ve aık filmi bu gece ku,ağında küpe olsunda 
· h b' eh d' f ' kil t b'ır daha takvime bakmadan her 

P A G A N • N • "Gern a l ıe rann ıe sa,, 
1 1 ki .. - n palavraya inanayım demel Ve • Ben, kadıoian zcv e opmuıt m • BEL.NG hatırla ki, bugün, yalan gllnll, 

iV N PETROVITCH - ELiSA iLLiARD • MARiA 1 balık glinO, oyun ve katakulll ın-
Meşhur b estekar ( FRANZ LEHARS) ın unutulmaz taheserl. Yerlerinizi evvelden tutunuz. Tel. 40690 nll olan bir Niaandırl,, 



3 N:ıan SON POSTA 

.TTIBAD ve TERAKKİ 
e hıcl lmm No. a42 

Na~ıl Doğdu ? .• 

Naııl Yaıadı ? .• 
Nasıl ÔlJI? 

Mor hakkı 1nahfuzdur. 
3 • 4 - 93rl 

li7a~eklı<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Tek if anunu Bir Takım Ağır ., 

Şeraiti ihtiva Etmekte idi .. 
lımall Hakin Paıı, aleyhin· 

deki cereyanları hlsaetmit·· ı .. 
p tt;ol :ıJ ainden mm:tarip ol· 
du~uau UAn ettirerek eYinden 
dıtarı çık a ayı tercih eylemifti. 

F kat bu basit hareketler, 
kalplerlodo ihtisas ateıi kan y n 

lintakim!ore, klfi gelmemiJti. 
(Dtvanlye) meb'uau Fuat Bey 
tarafından meclise bir kanun 
teklif odilmlıtl. Bu kanunun no 
gibi eıbabı VO avamiJ dolay ile 
teklifini ıonraya bırakalım da, 
eYYel emirde bu tarihi kanun 
layihasını aynen rı delim: 

- Aynen -
Teklif Kanunu 

Madde 1 - Seferberlik lıaH• 
bile, kanunumahausla Yeril it 
olan lably te istinaden divanı· 
harplerce idama mahkQm edilip 
hükmü idamın icraa1 lradeiaeniye 
letih line kadar teahhUr olun• 
makta mahzur mliJahazasından 
dolayı, ordu ve kolordu ve fırka 
kumandanlarının mes'ullyeti de· 
ruht ederek verdikleri mir 
Uzerino idam edilmi olan slYll 
ve aaker şhasm bir kıt'a list al 
Harbiye nezaratince t nzim edi
lerek lıbu kanun nepinden iti
baren nihay t bir y zarfında 

matbuat Ye ıair veıaitle neıir Ye 
il!n Ye bu !isterin birer sureti 
museddekas1, istinaf Mnddeiumu• 
milerll cin yet mahkem 1 rfne 
tevdi edilecektir. 

M dde: 2 - işbu liat de 
mahkumun ıorih hllvlyeti.. cUr
mU.. hangi divanıharpten ne 
ıuretle ve hanii tarihte, n rede 
mahküm edildiği, hakkında sadır 
olan hUkmOn hnlaaa1L. idamın 
iradelıenlye istihsalin kadar 
tehlrind ki mahzurun ne oldufu 
Ye neden ileri geldiği.. ha gl 
tarih ve mevkid , ne ıuretle idam 
edildiği tasrih d;} cektir. 

M dde: 3 - Idamlan V'. ktl 
ı.amanile karargah umumiye bit· 
dirilmeyen e§baı ile, bil& hUkllm 
idam olunanlar; ( Blgayrl hakkın 
katlolunmuş) adolunacaklardır. 

Madde: 4 - Her Osmanb, 
Uıtede ismi muharrer olmıyan 
veya olup ta izahatı gayri klfı 
veya mugayir hakikat olanları 

MUddeiumumlliğe ihbar edilec ğl 
gibJ, idam olunanların (kan dan· 
cıları) dahi, bu kabilden bir iddia 
ile mOracaat ve hukuk umumiye 
da•asını tahrike aelihiyettardırlar. 

Madde: 5 - Mnddeiumumiler; 
ihbar Yeya iddiayı müteakip liı· 
tede Hamid muharrer olanlann 
Harbiye nezaretinde bulunması 
IAzımgelen doıyasını talep eder· 
ler.. Uıtede esamlsl h 

1 1 
mu arrer 

: ~an arla, lır:ahata nalus olanlar 
a nda tahkikab iptidai . 

ille harb. b ye ıcr -
ın ea ahı ıubuti • 1 c 'i t b. yesın em Ye e ıyye zırnnınd ı 

1 t d bl a, Azım-
ge en e a re tevesanı e 1 1 

[H b. Y er er. 
ar ıye nezareti· ftbu d 

kAff l f ' osyayı 
• te erruatlle beraber, Mud. 

deiumumiye tevdi edilmek nı .h u ere 
nık ayet bir hafta zarfında elinde~ 
çı ar~ağa.. Ve kezalik Müddei· 
uınurnıierce v ki 1 
Ozerlne 1 a 0 an ıuallv 
miyey· zımgelen malümab rea-

ı az bir 
fmda itaya b zaman zar· 

M mec urdur. J 
adde: 6 - Mild . 

deıunıumiler' 

1 
Harbiye eı.areti tar fından ken
dilerin• tevdi edil cek doayayı 
tetkik ve ·nıd olac kları neticeyf 
havi mütalea a lerlle beraber 
rHml gazete ile Uln ettikte• 
sonra, hakııı •• ka una mutaylr 
ıördUkleri muamelittan dolayl 
• uıulü muhakematı cezal7e kanu
nuna tevfikan • ikame ve takip 
davayı, vadfedar bidayet Müd
deiumumilerloe emredec.elderdlr. 

Madde: 7 - MOdd i ıahıller, 
davaların Ut lllk dosyel 
netrinden ltibnen • eababı kaau· 
niye ile mUnkatl olmak Uıere • 
altı ay ı rfında daYayi ıahaf ika
meılle hukuku umumiye davaa 
tahrik edebilirler. Bu hald., uıul 
·re mUhakematı cezaiye kuunu• 
•un hUkmO cereyan eder. 

[ 8 inci ve 9 uncu maddeleri 

Süv rilerimiz 

1 

.ı 

tay ediyoruz. ] 
M dde; 10 - (Heyeti adnl ), 

aftw mOttdılmfn rfttbcsloe muadil 
Yeya mafevk Omerayı &1keriyeden 
Yo altısı, mahkemel cinayet hl· 
kimlarlnden veya, erbabı hukuk• 
tan onlmak tb:ere on iki ıatttn 
mnrekkep olacaktır. Bu ZOY&t, 

Harbiye Nezaretince bu gibi mu
hike at için eYYelce giSıterflocek 
100 namzotten •• Ve koza Adliye 
Nezareti tarafından da glSıterlle
cek diğer 100 namzetten ıeçllo
eek .• Vo muayyen olan gllnden 
bir gUn evvel kar' a ile tefrik ye 
hangi dava için lıtenfldiklerJ mek· 
tum tutulm k mretile • en ıerl' 
YHıta ile • resmen mahkemeye 
davet edilecektir. Bu davete bili 
mazeret icabet etmlyen azadan, yüz 
Ura cezayl naktl abnacakbr. 

( Arkwıı nr) 

Nis Yolund 

Nl te yapıl cak blnlcfllk mliaabakalanna fttlrak deceklerlnl 
yazdıiJmız zabltlerlmb dün akpmld ekspereale hareket etmljlerdlr. 
Binicllerimfı blnlclllk mektebi mlldllrO bay Ce•detle kaymakam bay 
Saim, yUıbaıı bay CeYat Kula, birinci mtiliılm bay CeYat Gürkan, 
bay Saim Pulatkan, mUlAzim bay Eyüp Öncüden ibarettir. Reaimde 
kıymetli allvarllerimbl görüyoraunuz. 

Bu akşam 
aaat 9 da L EK 1ılnemasında bllyO.k 

VIY ANA GECESi BAŞLIYOR 
Halkımızın en çok aevdlği, en çok beğendltl 

MAHTHA EGGERTH'in ç~~~~~f~~~n 
ıonra 

En SON ÇEVIRDIGI bllyllk filmi •e ŞAHESERi 

i A BÜLBÜLÜ 
En tatlı mualki - En nefis ıarkılar • Zengin aahneler. 

E ki Vlyana'nın fen hayatı 
Numerolu bilctlerl rı hemen aldınlmas.ı rica olunur. Tel. 40888 

afıa Bakan vından: 
Irmak • filyoı hattında &ekiz muhtelif iıtasyonda bina inşadı 

•• amel:yata Nafıa B kanhgtnca kapalı zarf uıuiiye ekılltmeye 

çıka~ılmı dır. 
Muhammen iha!e bedeli "160,000,, liradan ve munkkat teminatı da 

u9 250 liradan ibaret bulun n bu inıant ve ameliyatın eka.ltmesl 
13f4/9lS Cumart i öğleden sonra saat on . b~. te ~nkara'da 

B k l • binasrnda Demlryol inşaat Rcıslıgl eksıltme Ko-
Naha 8 anı~ · · · l ·1 - k 

d , ılaca«ından i11teklilerı:ı teklıf mektup arı e muna aaa 
miıyonun a } ap o 9 5 lh. d s:.. l d · d l dig· er euakı 13/4/ J tar n e ug e en 

'artnameıın yazı 1 
· • • · kb k b·ı· d 

d .. d k dar in<;aat re 8 ıg.ne mn uz mu a ı m e 
08t on or e a ., · d 

sor. ra . ' . ı~ ldr İ ve müna n:asa şartnamesm e } azılı 
teslim ctme.crı aıımge g · h f l N f • . - k ününden en aı hır a ta cvve a ıa 
oldugu veçhıle muna a&a g f ı b · t . , · ll t edereke alacakları enn e .ıye 
Bakanlığına lst.d a ıle , m rac·~· t' leri iktiza eylediği 'e mUna· 
vesikuını teklif mektupıakrınal ı ., ır~e. ue ilişiklerinden mürekkep 
k l ·ı mu ave e proıesı • 
aıa tartnames 1 e k b . . d bakan.ık Malzeme 
. k 8 ı · bedel mu a ı.ın e bır takım evra ı ıra ,. • 

- ' ·l · ·a.::. lunur 1442,. 
Müdürlüğünden alabileccı1. erı 1""0 0 

• 

Spor ·--ı ____ _J 

Cenubt Almanya 
Takımı Yenildi 

Marsllya, l - Fransa Cenubi 
Şarki futbol takımı C nubl Al
manyayı 3 • J ile mağlup etmiıtir. 

Holanda Galip 

Amlıterdam, 1 - Holanda 

takımı Belçikayı 4 • 2 ile yen· 

mlftir. 
Aakert Futbol Maçında Belçika 

Yenildi 
Brtıkael, l - Askeri futbolda 

lngUWer Be lçikalılan 3 • O ile 

mağl4p etmlolerdir. 

lrla11da Atletleri 

Londra, 2 (A.A. - Arıluluıal 

atletizm federasyonu lrlanda atlet• 

lerine lrlandanıo badema her 

banal bir araluluıal turnu•aya ve 

bu meyanda ollmplyatlara sıirme

ıinl Ye yaba11cı takımlar kabul 

etmealnl menetmiıtir. 
Bir Boka Maçı 

Londra, 2 (A.A.) - Franıır. 

bokılSr GOstaY Omerl, Ingiliz Kld 

Beral 10 ravundda ıayı heaabllı 

dövmflttllr. 

Telifi Edilmez Bir 
Ziya 

Memleketimizin maruf fen adam· 
larmdan ve mllteş bbislerloden yol ve 
1 pı limited Şirketi Müdürü -.e kendir 
keten ıanayli Türk Anonim Şirketi 

müeaelt Ye Meclisi ldııre Reisi Mühen
dia Bay Ahmet Asım müptela olduğu 
feci haatalığındao kurtulamıyar k 
dtlnkU Salı gUnU nfat tmiı, bUtUn 
arkadatlannı teesıilrler loerlı lnde hı· 
rakmıttır. Bugün öğle Ozeri ceoazeıl 
Niı ntaşında Hacı Emin aokafında 26 
numaralı han• inden bldırılarak 
TeıTI.kiye camilnde namım lrılın cak 
n Mecldiyeköyü kabristanına defne· 
dileoektir. 

6ıum - ı. nbul Sıhhat n le· 
timal Muuenet MtidUrQ Doktor Ali 
Rıza Beyaun'nn refikan Te Galata11a• 
ı•1 llieıi Tarih Muallimi Cavi* Bay
ıun'un anuı n aabik Oeınir Bahrlse· 
fid VilAyeti Jandarma Kumandanı 
merhum General Şııhin'in kızı Bayan 
Bedriye dün rece ner.fidimağtden nfat 
etmiftir. 

3 NiSAN ÇARŞAMBA 
SAAT 15 de 

Takıf mde, Cumhuriyet mey
danı, Elektrik Şirketi ıergisind , 
Elektrik fınnının tatbikab göste· 
rll cek ve bu meyanda, gelenler 

ara&ıoda, kur'a çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediya Edilecektir. 
Bu ders Bayanlara mahsuıtur. 

( Herk • glreblllr. ) 

BANKA KOMERÇIYALE 
iTALYANA 

Sermayeai Liret 700,000,000 
İhtiyat akoe• i ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı 1 L A N O 
ltalyanm başlıca şehirlerinde 

~UBELER 
İngiltere, 1Sviçrc, Avusturya, Maca· 
riıtan, Çekoslovakya, Yugoslo. vya, 
Lehistan, Romanya, Bulgari tan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brez.ilya, Şıli, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumbıyada 
Afilya yonl&r 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
G lata Voyvoda cadde i Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 /i/3/4/5 ) 
Şehir dahllindekl acentelerı 

Sayfa 9 

Türkiye ile İtalya 
Arasında 

Roma, 2 - Reımt gazete 
bugünden itibaren hUkümetlQ 
almıı olduğu bir kararın tatblJ4 
aahaaına konulduğunu bJldirmek .. 
tedfr. Bu karara nazaran. Tu .... 
kiyeye gönderilecek olan, vQ 

tediysi Türk, ltalyan kliring mu~ 
kaveleslne bağlı bulunan blltnq 
malların ltalyan milli kambiyo 
dairesinde tastiknameıini hliz 
buJuoma11 IAıım gelmektedir. 

24 Saatte 
Son yirmi dört saatte ıehrl• 

mlıde Uç yangın olmuıtur. lld 
kişi de kalp sektesinden ölmOıtOr. 

Kadın, Erkek 
ad ve soyadları 

Onlnnlte doçentlerinden Bay Maral 
Okay aoyadı ya1a1ına UJ'g'UD olarak bir 
aerl uaa ad •• aoyadı bı.ıl•p sıralaımıtır. 
Bunların bir kıamını herrlln ha 
altunlarda 7aı:ıyorm r 

Bu mllnHobetle Bay Maral Oka7 
dJ7or ki: 

• - SlSalerln blrlotmealndcn yaptığım 
ltla bq ylb d 10 adlarla çahtırkeu, 

eskiden eçen bir bUret ha ç•i iBsil· 
mln 8ntlnda canlı duruyordu; TUrklııtanda 
okuld lkea (Bon Kurt) adında olan 
lllr arkadatım, Toaundan (birde bire) 
Aiaam adını alınrmltlL Bu ad değlttlr• 

me Melıkcde olmut• Arkada9ınnn babaaı 
hacda iken onun için do hacet halde 
y•ptnmak lıtcmlş Ye Bon adını yazdı· 
nrken orada bu ad kaba bahmmUf Ye 

Apama çcvrilmıŞ'ur.,. 
Atnğıda ynılnn Türkçe adlardan ka• 

dınlar için uyg\ln olanı (k) YO erkek için 
uygun olanı (e) harflle göaterllmlttlr. Yan• 
larında (ı) harfi bulunmayan adlar da 
aoyadı için eJverlıll cörGlm611tnr.,. 
Sevlnçot Tança~ Tanok 
Sarıkaya TAfdcmlr TOrkat (k) 
Sudalga Taıkartal Toılop 

8ıcalıg8l Tanyol Tllkel ay 
Sarı dağ Taıdoğ TQrkcl 
So,..erdl TukaJ' TllrkillkD 
Sukut (k) Tllıkkut Ta9çnğ 
S.-...lnçklSy Tıı,kaıık Topraktepe 
Sarıtoprak Tan ot TUrkgnn 
SUtköy Tuğyı\dız TUrkt n 
Sevtnçad Tllrkok Taşc\ (e) 
lioydq Taıcr (•) To9kapı 
Sar11u TOrkt n Tarlayol 
Suçlçck (il) Tıııbaı TGrkyön 
Sarıtaı T•ıtepe Tolkun, 

Suyol 
Sarı topa 
SeTlnçyol 
Sarıyer 

SeTlnçılinlll 

Sarıçiçek (il) 
SeyOl'k 
!)o7bltlk 
Se•lnçar 
Soykut 

Türkkao 

Utkudaı 
Ulua1ol 
Ulutcp• 
Uğurloprak 
Uluğ~UD 
Ulkuylin 
U ukoet 
Uğur kapı 
Uluğyer 
Utkualmıı(k) 

Tankut 
Tnrkkııı (k) 
Tcp•klly 
Taıto (e) 
TOrkyurt 
Taıdağ 
Tnrkot 
Taşkôy 

T11rkaydıa 

TOkclar 
Tqln 
Tllrkoy 
Taşkay 

Toprak 
Taıada 
Tanyol 
Uğurkalkan 

Uluyo\ 
Ujıırıöl 
Utkugoml 
Uluğ ada 
Uğurk8y 

Utkuvardl 
Ulutaı 
Utlrliköy 
USl'urkrnt 
Ufuğyıldu 
Uğurotıık 
Uluyor 
Utkukent 
Uluğköy 
Uğu tepe 
Uluğtaı 

(dalga) 
Tllrklln 
Taıkent 
Taıko (e) 
Türker 
Taıbay (•) 
Tllrkycr 
Tqyumruk(e) 
TUrkg6ıc 

TntköprU 
TQkclbat 
TUrkdll 
Tauo\ 
TürkgUç 
Taşııy 

TannTerdl 
Taıkut 
Uluğkapı 

Ukurçlçck(k) 
Uluyıldız 

U l"lllkil 
Uluğ'tuğ 

Uğur bat 
Ulukaya 
Ut kut epe 
UluğülkQ 
Uluda§' 
Uluğkent 
Uçaı.ot 
Uıukapı 
Uluğel 
Uluğbaı 
Ulu yol 
Uçkun, 
(kıvı C l ll\) 

8UTUN ULKE.Y 1 

• 
HE RC.UN 

1 loıanbuıda: Alolemcıyan houıında 1 

1 Borsada Telef. 1718. '-" 
IZMİRDE ŞUBE 

DOLASAMAZSINIZ 
Dr. HAFIZ CEMAL FAKATI 

Dahilige Mütelıauısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 C'11ıntl lnu manda her 
21044 gün öğ'l eı'eıı frnwn 
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BUyUk tarihi roman 8 - 4 - 935 

ESMER GÜL 
.Muharririı A. R. Tefrika No.: 69 

Avam ihtilali! .. ............ ----. ................... .. 
Patrona llalil, Cesur, Atılgan, Pervasız Oldu§"u için 

Arkadaılarile Beraber lıe Y arıyacaktı •• 

Patrona, derin bir 1ıöğllı ıe

çlrdi. inleyen bir aeale ı 
- Yok be, Kadı e!endi ..• 

DUnya kazan, biz kepçe •• bulama• 

yız o fıkarayı. 
Hani aen ıu, eaad yıldızından 

bJr ıoraan onu.. acaba verirml 
her hangi bir <. evab ? .• 

Dedi... Kadı efendi, bu ıuale 
cevab vermedi. Sakalını eline 
alıp, derin derin dUtllnmek mec· 
buriyetinl hi11etti. Vakıa, ıorduğu 
bu adamı ıahıen tanımıyordu. 
Fakat onu ne kadar ceıur, per-

i vaıız ve atılıan bir adam olduj'u· 
nu, patrona Halil ile arkadaıla· 
rından duymuıdu. Eğer ıimdl bu 
adamda ortada olsaydı hiç ınp

heaiz ki mtıhlm itlere yarayacak.. 
Hazırlanan bu (Avam lbtlllll) n• 

de, mUhim bir kuYvet olacaktı?. 

- Adı ne idi, bu adamın ? .. 
Patrona Halil, bir daha içini 

çekerek cevab verdi: 
- Deli Veli .. , Amma &örme

llydin, be kadı efendi.. Ne Delt 
Veli idi ?. 

- Eh canım, bu adamın ıez· 
dlği, yOrUdUğll yerlerden bir ipucu 
yakalıyamadınız ma?. 

- Hayır. 
- En ıon defa nerede ı&-

rUlmllt ? .. 
- Bizim Alinin kahnıinde. 
- Yaaa •.. 

EYet. 
Pekala.. Kimlerle &ISru,. 

mu, ... 
KahTeci Ali ile.. Pençe 

Ahmetle.. Zehir ••• 

- Hadi Ho gitte, kahveci Ali 
yi bana gönder.. O gelinceye ka
dar hen de bir remli dökeyim. 
Evelillab, ilmimiz 11ayesinde, biz 
onun ölliıllnU, dirisini meydana 
çıkarıraz. 

Patrona Halil, buna emindi. 
Batınd1& Uç arşın tülbent olanlara 
ku disiyet atfetmeyi dinin bir 
umdeai telAkki eden bu cahil 
adam, cerbeze ve ikna kuvHtl 
pek keskin olan (Kadı ZUIAU Ha• 
san efendi) nin {herıeye kadir) 
l x ;:ı w; 

olduauna tamamen iman •• itikat 
eylemlıti. 

* Cin fikirli Kadı Hasan efendi, 
kahveci Aliyi mahir bir mUıtantlk 
ıibi iıticevap etmlı.. V • ıonra, 
en zeki bir poliı bafiyeai &ibl 
yazlyetl tahlil ederek: 

- Bu dell oğlanı, Beılktaı 
aarayı civarında aramak &erek •• 

Deml~tl. 
Fakat bu da, haylice nazik ve 

tehlikeli bir itti. Bu kahYecl Ali
ler, Pençe Ahmetler veaaireler, 
bu iti beceremeılerdi. Eğer 
(Ulemalklram) ara1ında (cUmlece 
maruf ve meıhur bir zat) olmasa, 
cUbbenfn eteklerini ıırhna top
layıp: 

- Ver elini, Beıiktaı 1&rayL. 
Deyip gidecek.. O civarda

kilerden bizzat tetkikat ve tabar• 
riyat icra edecekti. 

ZülAU Hasan Efendi, bu me
ıele etrafında bir hayli dUtOne
rek yarım kutu enfiye çektikten 
ve koıkoca birkaç mendil kirlet• 
tikten sonra birdenbire Hvindi. 
Aklına, Beıiktaı aarayı (Ağalar 
f maml Dervlı Efendi) geldi. 

Çömezlikten henüz kurtulmut 
olan DerTİI Efendi, Zftlilf H&1an 
Efendinin hemıeriıl idi. Medre1e 
hayatında Huan Efendinin birçok 
iyiliklerini aördUltı için araaıra 
ıellr, elini Gperdl. 

ZlllAll Eade hiç tereddllt 
etmedi: 

- Göreyim Hol, Ali af a •• 
ayağına ter:ce birini 1al. Hemen 
Betlktaı sarayına gitsin. imam 
Derviı Efendiyi ıöraOn. Efendi 
Hazretleri bir nebze ıenlnle ı&y
Jemek iıter, hemen teşrif eyle; 
desia. 

Emrini nrdl. 
Erteıl 1ıUn, tam kuıluk Takti, 

dervlı efendi, ZDllli zadenin evine 
gelmiı.. El öptOkten ıonra, kadı 
efendinin köıeaine karıı olan er
kAn minderine hlrmetk6rane bir 
ta~urla lllımlıtL 

( Arkaaı nr) 
= 

SON POSTA 

Gümrükten 
Geçerken 

GUmrUk memuru - Haydi, 
haydi madam, bunları sizin ıiy· 
diğinlze beni inandırabilir misiniz? . ............................................................ . 

Amerika da 
Meyvacılık 

Birleşik Amerikamn umum 

fl•r sen• meyva lıtihaallb 
artmaktadır. Bil· 

artıror baasa limon ye 
portakal ekimi gUnden güne lnkl

ıaf etmektedir. 1929 • 1932 
müddeti zarfında meyva flatlarl 

her nekadar dDımtıı lae de 
1933/34 yıllannda tekrar farla mı· 

ya baılamıttır. Blrleıik Amerika• 

nın umum meyya iatlhsalab ıon 

15 yıl içinde takriben % 20 art

mııtır. Elma ağaçları ıon ıeneler 
zarfında hUkllın ıUren fena hava-

lardan dolayı mutazarrar olduğun· 
dan elma lıtih.alatı 1930 dan 

beri gerllemiıtlr. Armut ve kiraz 
iıtllıaalAtı IH artmııbr. Limon 

portakal ve mandarina ve bllhaı· 
1a portakal fstihıalatının önü-

müzdeki beı on yıl içinde çok 

miktarda artacaA"ı muhtemeldir. 

Oznm ve ıeftali mahsulü lae hafif 

1ıerilemektedlr. 

Bu yılın portakal rekolteıl 

56.391.000 aandık tahmin edJl· 
mektedlr. Bu miktar geçen :yılın

kinden % JQ fazladır. 
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Dün Yeni inzibat Mecliıi 
Seçildi 

1.tanbul baroıuoun iki yılda 
bir yapılan kongrHi dUn yapal· 
mııtır. Eıki zabıt ve muhasebe 
raporları okunduktan ıonra he· 
tap mlifetlltliklerl Hçlml yapıl· 
mıı, müfettişliklere avukat bay 
All Galip ile bay Necatı 1eçll• 
miıtlr. Bundan ıonra birinci ve 
ikinci reisler uçilmlı ve birinci 
reilliğe Kocaelt meb'uıu bay 
Hasan Hayri getlrllmif, ikinci 
rlllik te bay Mekkl Hikmet ipka 

olunmuıtur. inzibat mecliıl Aza· 
lıldarına bayan ŞUkufe, bay 
Abdullah, bay Ali Haydar, bay 

Yusuf Kenan, bay Cevdet Fahri, 
bay Ahmet CeYdet, bay Celil 
Salt, bay Fethi, bay Saim Htıse· 
yln, bay H01eyin AYnl Eğinli 
seçilmişlerdir. 

Fen UOrunda Kurban GI· 
denlerln Aziz Hatıralar1 

Ruam kurbana baytar binbaıııı 
bay Ahmet ve yUıbaşı Hidalnln 
t.lnmlerinin yıldönUmU mlloase• 
betile dun askeri baytar tatbi· 
kat mektebinde bir ihtifal yapıl· 
mıt Y• karacaahmede gidilerek 

fen kurbanlarının mezarlarına 
çelenk konmuıtur. Bu mllnaae

betle, Pariste ayni akibete uğra• 
yan yüzbaşı Cemilin de batır&11 

tebcll edilmlıtir. 

Server Hllmlnln Kabrinde 

Onlveralte Dı1tababett Ye 
Eczacı Mektepleri Mndnrn mer
hum Dr. Profe16r Sener Hilmi· 
nln ölOm yıldönUmft mOna1ebe
tlle dlio merhumun Merkezefen• 
dldeki kabrinde bUylik bir ihtifal 
yapılmııtır. 

Balat KUltUr Cemiyetinde 
Balat TGrk KOltlr Yardım Cemi· 

yeti önGmtlzdeki cuma rlnQ 1aat 

(16,30) da TDrk dili n TGrkletm• 
hakkında Bay Zeki Albala tarafındaa 
bir konferanı verilecektir. 

Ankarallaeslnden yetltenler 
Ankara liaealnden yetiıenler caml· 

yeti aenellk toplantıaı mGn11ebetlle 
Cuma günG 1aat 4 te aıaları t•reflne 
tokatlıyanda bir çay alyafeti nre· 
cektir. 

Verem Doktorlar1 
lıtanbul TUberkuloz cemiyeti 

mutat aylık toplantısını bugtln 
1aat altı buçukta etlbba oda· 
ıında yapacaktır. 

fıtanbul BORSASI 
2. 4· 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. ioin 1. T. L. iolıı 

NH • 1erll o,792.tJ~ 
Parl• 12,03 
lllllno 9,58 
BrllııHI 4,d7Z 
A.tlaa lt,01 
c .... ,. r ,4520 
••• ,. 66,1813 
A••terdaa ı,ıns 

Pr.. J~964l 

Vlyaııı 4,2488 
11 adrlt 11,ıJOJO 
llerlia I,9775 
Var90.a 4,2075 
Peıta 4,4675 
ISlkHf 78,42J 
Belarat 34,0938 
L .. dra Kr. 610,~ 
lılo•ko.a ., 1090,00 

ESHAM Ye TAHVlLA T 
Llra Lira 

it •••lı.(Naaa) ıo,- Bomeatl ıt;8C 
" ıHlmlle) 10,00 Jt3J t.lllııra11 ltt
• (Mle•• •l 91,- f•tt'~ruıı DabUI 9',2S 

o •••. J, 1>••1'. u.so Dayua llıa. oo.
lell•ll& • 5,- Balda& terllp 1 ~70 
flrla .. I H.,,ı,. J6,- ,. • U 48,70 
M•Ut O,IT Reji 2,11t 
Aaatlalu •&OY. :IS,'° TraaYIJ 00,-

• ,. IO P. 2',70 Rılaba ıo,-
A••d•'• '6 IOOV. 4',61 0.1ııGdat H 10~-
fark D. Y. 00.- Twkoe 00,0t 
feı. Traa"•7 29, lılmrKr.Po.18" 153,-
0.kltlar •• s.- • • • ıtal 94,0) 
TerkH 1,, • • • 1911 17,00 
Han•ul 17,- llektıtll -,-
Telefe• ıc,ıo , 

MESKUKAT (*) 
Kurtıı 1 Kurut 

Tirli alh• i47 (H.... 4'2§ 
!as. • IOSJ (Re9at) :USO 
Jr. • 850 (V alalt) 4'SO 
au • 1087 laae lt .. lblrlllıı albıı 
lleıldl'e ~OO (Cllaluulyet) ••~O 
aaıaknel (O .. B. 1 :UO (Hamit) ar•ah lU• 
kal • baılltlrlllıl altea (Reıat) • S>Oll 
l Clahurt1 et) 4610 (Vablt) • 1301 
(A•I•) 4GIO ,.~ Boru harld 

Parla Boreaeında 
Parlı, 2 ( A. A. ) - 1 Nlaan 

tarihli borsa vazlyetldfr : 
Esham borsası, bundan evYel 

mUteamU olan temeYYDcat hari
cinde faaliyet göstermiştir. Enelce 
aranmakta olan fondolar tııerinde 
1atıı muamelesi yerll •• yabancı 
eahamıa plyaıa1ana az çok teılr 
etmlıtlr. Buna mukabil Fransız 
ranta, talebin fazlalıtJ ka11ısındı 
parlak ıurette kalkınmııhr. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Türkig11d11kl 1uh11/11rl: 

letanbul, ( Galata, Y enioaml ); 
İzmir, Mersin. 
Yaruıni.tandakl ıah•l•rl ı 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her •evi banka 111uamellb 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-8-

1 - Öz tlirkçe kliklerden relen 
ıöılerin kartısına ( T. Kö. ) ~eldeji 
( alameti ) konmuştur. Bunlann her 
biri hakkında ııruı ile uımanlarımısın 
( mütehasııı ) yazılarını gaıetelere n
reoeğiz. 

2 - Yeni konan karıılıkların iyl 
ayırt edilmHl için, rerefine göre, F'ran· 
sızcalan yazılqııı, ayrıca örnekler de 
konulmuttur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin 
bugünkil iıleoilmiş ve kullımlan tıkil
leri ahnmııtır; Aalı ak olan hak, ula 
üıoüm olan hüküm, Türkçe ''oelr,, 
kökünden gelen tekli gibi. 
Ce:ar - Kök - fr. Racine 

Örnek: 1 - Atacın cezri, yar altın
da bulunan k11mıdar- Afacıa kökll 
yer altında bulunan klllmdır. 
~ - Liaaniyatta kelime cezirlerinln 
ehemmiyeti bQyQkUlr -- Dil biU
minde •Öz köklerinin 6neml 7Gktlr. 

Cezri - K6knal • fr. Radlcal 
Örnek: İnkılap itlerinde cezri hare
ket etmelidir - Dnrlm itlerinde 

kön.nel banket etmallnir. 
Clbayet - Toplamak 

Örnek: Vergi clbayati - Verıi 
toplamaaı 
Cibillet - Yuadılıf, yapıht 
Örnek: lnunın cibillati aaaılaa 
öyle kalır, onu tebdil etmek pek 
mOtküldGr - lnaanın yaradıhtı na· 
aılaa öyle kalır, onu detittirmek 
pak gilçUlr. 

':billetaiı - SQdll bozuk, ıoyauı- fr. 

De baaH naiHance, mal a6 
Örnekı O, pek cibilletalz blr adam• 
dır - O, pak ıDdG bozuk ( ıoyıuı ) 
bir adamdır. 

Clbllll - Dofunaal 
Örnek; Cibilll huylu lnaanın içiae 
kök aalmıı ıibldir. dotuaaal huylar 
inuaın içine kök 11lmıt gibidir. 

Cidal (mücadele) - Utraı • fr. Lutte 
Ôrnekı 1 - CidAll hayat, hepimial 
birer tarafa aOrGkledi • Hayat ut
raıı, hepimizi birer yaaa aOrtlkledl. 
2 - Gaaetalerde bu IDtHle Gı:erln
de bir cidal baıladı - Gazetelerd• 
bu ıorum Gzeriade bir ufrat batladı 
CldalcQ - Dalaıkan 
Örnek: O, pek cldalcO bir muhar
rirdir• o, pek dal aıkaa bir yasadır 

Ciddiyet - Ciddilik (T. Kö.) 
Clddt - Ciddi 
Clddaa - Cidden ( 1 ), re rçektea 
Cife - Ölet - fr. lmmondice 
Cihaa - Evren - fr. Unlnra 
Cihan - Acun .. fr. Moade • b 
Cihan - DGnya • fr. Tene 
Cihanrlr (fatih) - Alpay 

Örnekı Tarihin namını il& ettlfl 
cihangirler aruında.... - Tarihin 
adını yükaelltitl alpaylar aruıoda •. 

Cihannöma - GörOIGk 
Örnek: Eakl tYlerin üatlerine birer 
cihannGma yaparlardı - Eıki n· 
lerln Gatleriot birer görüllk yapar
lardı. 

CihantGmul - Enenael • fr. Unlnrael 
Cihantl1mul - Acunaal - (fr.) Mondial 

(1) Bu tekil hakkıııda yazılaoadır. 

Cihaa - Takım - (fr.) Apparell 
Ôraelu Elektrik clhaZl • Elektrik 
taki•ı 

Cihet - Y aa, yön 
Cibatı erbaa - Dörty3n 
Ciheti taallak - llltildlk, lliıkenllk. 

(Bak: aidiyet) 
CllA - Açkı 
Örnekı Dötemelerin ollbı bozul
muttu • Dötemelerin açkııı bozul· 
muıtu. 

Clld - Deri, kap, tom (T. Kö.) 
Örnek: Clld butalıkları - Deri hH· 
talıkları. KitabrW' kabı (cildi) - TDrk 
tarihinin Gçanca cildinde • TGrk ta
rihinin QçGnel tomunda 

Ciltlemek, teclld etmek - Kaplamak 
Ciltletmek, teclit ettirmek - Kaplat• 

mak 
Ôraekı 1 - Bu kitapları clltletme
den ( teclit ettirmeden ) gönderme
yhı • Bu kitapları kaplatmadan 
röadermoyin. 
2 - Kitaplarımı ciltlettim ( teclid 
ettirdim ) - kitaplarımı kaplattım. 

mtlcelled - Kaplı 

Clln - Kırıtma -fr. Coquetterie 
Cilnli - Kırıtkan 
Ciln n ıive - Bayla (Bak; Eda) 
Cin - Cia (T. Kö.) 
Cinnet - Çılrınbk, dellllk - fr. Folle 

Örnek; Kendiılnde einnet halleri 
görOldtl-kendiainde delilik (çllginlık) 

halleri r6rlldü. 
Cin• - einı (T. Kö.) 
Ciaai - clnHI • fr. Sexuel 

Cinıt ıevld tabii - CinHI lçrGdG 
Clrm - Oylum - fr. Volume 

Örnek: Atat olaan oylumuaca 
( oirmin kadar) yer yakanın 

Cirm - Cialm ( T. Kö ) - fr. Corpı 
Örnek ; GökHl cisimler - Ecramı 
aemaylye - Carp• ceı .. t .. 

Cfım - Ciıim ( T. Kö )- fr. Corporel 
Ôrnekı Ciamant nokaanlar- Ciamel 
ekaikliklar. 

Cinn - Genç 
CiYar - Yöre • Fr. Environa 

Öraek: Köyün clnrında - KöyQn 
yörHinde 

Ciyadct - Temizlik, tazelik 
Cud - Cömertlik 
Cut - Coıma, kaynama 
Cuıa relmek - Coımak 
CGdi - A7rı 
Cümhur - Cumur ( T. Kö ) - fr. 

PuHJlc 
CDmhuri - Cumuual - fr. Repub .. 

licain 
CDmhuriyetperver - Cumurcu fr. 

Republlcain 
CGmhuriyet - Cumuriyet • fr. La 

republiqua 
Örnek: TOrkiye CllmhuriyatJ 
Türkiye Cumurlyeti 

Cemahir - Cumurlyetler - fr. Re· 
publique1 
Örnek; Amerika Camahiri MOttehi
deai - Amerika Blrletik cumurı .. 
yatlerl 

Cllmle - cllmle (T. Kö.) 
CGmleten - Hap, bütGıa 

Camudiye - Dontak • fr. Gl .. ler 
GUnd - Aaku - f r. Soldat 
CUr'a - Yudum 
Cöret - Atılganlık, gchUpekllk, atak• 

lık, kGatah!ık - fr. Audace 
CUratkAr - Atılgan, gözUp•k, kOatab 

atak - fr. Audacieux 
CGrGm - Suç .. fr. D6llt 

Öroak: Onun bayla bir ctırOm itil• 
yecatint Gmit etmaadim • Onun 
bayte bir auç itliyecetinl ummaadım. 

Cfiue - Beden 
COua\i - lrivan 

Örnek; CGuell bir idam - lriyarı 
bir adam. 

CllzQ - Tike - fr. Parti• 
Örnek; Kol Ye ayak bedenin acaa• 
aındaad r•Kol va ayak bedenıD 

tikelerindendir. 
CG:ı'i - Tikel, pak az, azıcık-fr. Patiel 

Ôroak; Cüz'i bir ıly ile benu 
bitirebilirsiniz • Pek az ( azıçık ) b:r 
çalııma ila bunu bitlrabillrainiı. 

Cl1z'i hükOmler - Tlkel hOkOmler 
(Terim) 

ç 
Çlh - Kuyu 
Çiker - Kul, köle 
Çllik - Çevik 
Çare - Çare (T. Kö.) 
Çar nnçar - İater latemez, çareala 
Çehre - Çehre (T. I\ö,), yGa, bat 
Çemenzar - Çimenlik 
Çin - Kıvrım, bGklüm, burutukh.ıkt 

çatıklık 

( Devamı 11 inci 1üzda ~ 
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ASiPiROL, NECATi GHiP, BAS VE DiŞ AGRILARININ KAT'İ iLACIDIR. Deposu: S ı·h 
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Satış Yerleri ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, 
: MERSiN : HakkAk zade Rahmi, 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon· Antalya hattının Bozan 9nu • Isparta arasındaki 13.8 

kilometrelik mükerrer 7 inci kıımmın inşaat ve ray ferşiyah ameli· 

yatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Muhammen ihale bedeli " 300,000 ,, liradan ve muvakkat te
minatı da 15750 liradan ibaret bulunan bu inşaat Ye ameliyatın 

ekslltmeıi 10/ 4/935 Çarıamba günü öileden ıonra Hat on altıda 

Ankara'da Nafıa Bakanlığı binasında demiryol inşaat reisliği ek
siltme komisyonunda yapılacaiından isteklilerin teklif mektuplarile 
münakasa ıartnameainde yazılı dij-er evrakı 10/4/935 tarihinde 

öğleden aonra aaat on bet• kadar inşaat reiıliğine makbuz muka· 
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakaaa ıartnamesinde 

yazılı olduğu veçhile mUnakaaa ırUnllnden en az bir hafta evvel 
,.Nafıa Bakanlığına istida ı:e mtıracaat ederek alacakları fenol eh· 

liyet veıikaı.nı teklif mektuplarına illttirmelerl iktiza eylediği 
ve mlloaka1a ıartnameal ile mukavele projesi ve iliıiklerinden mU· 

rekkep bir takım evrakı 15 Ura bedel mukabilinde Bakanbk Mal

:zeme MUdUrlüğUnden alabilecekleri ilan olunur. "1441,. . _,_ ___ ,._ 

.?~.7Wn1ı 
Otomobil ve makinist mektebi 

Taksim • Stadyom arka11 
Yeni dera devreıine 10 Nisan
da baılanacaktır. Kayit mua• 
meleai açıldı. Tafıili.t ıçın 
proiram isteyiniz. KRdıu ve 
erkek amatörler her zaman 
kabul o!unur. Telefon: 42508 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekiıi 11. Nisan 1935 dedir. 

Buyuk · ikramiye 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca ı 25.000 , 20.000 , 16.000 10.000 , &.000 Hrahk 

ik1amiyeler y~ 50.000 liralık mfiklfat YarcLr. 
~ .................. ._._. ...................... , 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon • Antalya hattının Baladb: - Burdur araaandaki 24,5 kilo

metrelik yedinci kumının inşaat ve ray f erıiyah ameliyatı Nafıa 

Bakanlıiınca kapalı zarf uauJUe eksiltmeye çıkarıJmııtır. Muham
men ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakkat teminatı da 
(18550) liradan ibaret bıılunan bu inşaat ve ameliyatın ek~iltmeıd 
10/4/935 Çarıamba gtınn ötleden •onra aaat on bette Ankara Nafıa 
Bakanlığı binasında denıiryol inıaat reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacağından iıteklllerin teklif mektup)arlle münakaaa şartname• 

· ıinde yazılı diğer evrakı 10/4/935 tarihinde l>ğleden sonra aaat on 
· dörde kadar lnıaat Reiıliğine makbuz mukabilinde tesJlm etmeleri 
. llzımieldiği ve mUnakaaa ıartnamea'.nde yazılı olduğu veçhil• 
· münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanlığına 

istida ile milracaat ederek alacakları fenni ehliyet veıikasmı teklif 
mektuplarına ili,tirmeler~ iktiza eylediği ve mün11kaaa tartname1i ile 
mukavele projeai ve ilitiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
(18,50) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme MlldürlUj'Unden 
alabilec•kleri ilin olunur. (1439) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

324/328, A. B. C, 341, 370/B/C, 418/A, 451, 618 tarifelerinden 
Estonya eşy~sım yurda sokmak isteyen tacir ve komiıyoncuların 
c ilerinde buluı!an beyannamelerinin Beş Nisan akşamına kadar ait 
oldukları Giimrjklere ibraz eylemeleri menfaatleri i:Ctizaaı olduğu 
i al olunur. 111673,, 

... 
DAiMO.N~~ 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni icad olarak 
garanti 400 metre
lik meaafeyi aydı~
latır. Fenerin boyu 
2 3 santimetred:r. 
Ağzındaki büyük 
cam yuvarlağı kris· 
taldcndir. 

IZMIR ı Hüaeyin Hüınü 
SAMSUN : Tursun Eıref 

. ' 
ADEMi iKTiDAR 

Bel gevşekliği, tenusüli zafiyet ve 
vakitsiz, vücut ve zihin yorgunluğu .. 

BORMOBİN 
TABLETLERi 

kullanmakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihtl· 
yarhğın önüne geçer ve yaşamak 
neıeııini iade eder. 

lstanbul'da fiati 150 kuruı 
Eczanelerde bulunur. 

Adre•: 

Galata Posta kutusu 1255 

~ ................ ,, 
Üşütmek neticesi gelen 

Urperme, öksUrUk ve gıcıklar. 
da, bronşit başlangıclarında 

-~OCDlm~ llij, 

_______________ , 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aceateleri ı Karaköy Köprtlbıt• 
Tel. 42362 • Sirkeci MClhGrdarHde 

Han T eJ. 227 40 ...... ~ ~------
Ayva h k Yolu 

ANTALYA vapuru 3 Niaan 
ÇARŞAMBA gllnü aaat 19 da 
Ayvalığa kadar. "1661,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 4 

Nisan PERŞEMBE günU saat 
20 de Hopa'ya kadar. 11 1677,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 5 Nisan 

CUMA günü saat 11 de Mer
ain 'e kadar. "1676,, 

NOT: Evvelce lstanbuldan 
PERŞEMBE ıttnleri kalkan ve 
Payaı'a kadar giden bu poıta· 
lar Nisan batından Birinci Teş
rin sonuna kadar ls!anbuldan 
CUMA ııünleri kalkacak ve 
aynı programla Mersin'e kadar 
gidip döneceklerdir. Bu mUddet 
için Payaı programdan çıka· 
rılmıştır. , ......... _. .......... 

Eıyamzı; ilkbahar için 

KNAPP 
mOHaeHıinde temizletip boyatınız. 
Kaıımpaıa • Tepebaıı - Takııim • Şişli 

flf•tl•r elverl9lldlr. 

;'. /J 

{f, ~ 
i'lSPİRİN o// 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 
15:9• 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. ~~~~ 

Nafıa Bakanlığından: 
Filyos - Ereyli hattı ikinci kısım inıaatı ve ameliyab Nafıa 

Bakaohğınca kapalı zarf usulile eksiltmeye ç1karalmııtır. Muham· 
men ihale bedeli ( 2,500,000) liradan ve muvakkat teminatı da 
188750) liradan ibaret bulunan bu lnıaat ve ameliyatın ekılltmesl 
14/4/935 Pazar öğleden sonra saat on beıte Ankarada Nafıa 
Bakanlığı binasında demiryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacaiından iıteklilerin teklif mektuplarile münakasa ıartoame
ıinden yazılı diğer evrakı 14/4/935 tarihinde öğleden İonra saat 
on dörde kadar Inıaat Relıliğine makbuz mukabilinde tealim etme
leri lbım geldiği ve mllnakasa ıartnamesiode yazılı olduğu veçhlle 
mUnakaaa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanhj'ına istida 
ile müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mek· 
toplarına iliştirmelerl lktıza eylediği ve münakaıa ıartnameıi ile 
mukavele projesi ve iliıilderinden mürekkep birtakım evrakı 50 
lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme MüdUrlUğilnden alabil .. 
cekleri ilin olunur. (1 440) 

ÇALI KUŞU 
Bu hafta çıkıyor. 

1 ... __ E_m_ıi_k_v_e_E_Y_~m_B_•_n_k_a_•_• _ı_ıı_n_ı_a_r• __ J .. 
Taksitle SatıJık Tarla 

186, 187, 188 esaslarımızda yazılı Beylerbeyinde Aziziye araba 
ıokağmda eaki ve yeni 4 numaralı 226627 metro murabbaı tarla 
Htılmak üzere aıağıdaki ıartlarla arttırmaya konulmuıtur. 

1 - Arttırma (kapalı zarf ) usuliledir, . 
2 - ihale 15 Niaan 1935 pazartesi günü 11at onda Babçe

kapı11ındaki fubemizde yapılacaktır. 
3 - Arttırmaya girmek için 2270 lira depozito •erilecektir. 
4 - Talipler bir Ura mukabilbde alacakları ıartnameyi teklif 

mektupları l!e b:rlikte ve orada yazılı şekilde ihale aaatlnden 
evvel teYdi edeceklerdir. 

5 - Satış bedeli ilki peşin olmak Uzere aenevl ve müsavi 
taksitte ödenecektir. 

6 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak l:ııtlyenler ıubemize 
müracaat atmelidlrJer. ( 66) 

Nafıa Bakanlığından: 
Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya DUmealik ormanlarında keıilmek 

ye Sumucak istasyonunda vagon içinde tesl'm edilmek şartlle mu
hammen bedeli 6750 lira olan 1500 adet çırah çam telgraf direği 

kapah zarf uınlü ile eksiltmeye konulmuştu:. 

Eksiltme 13 Nisnn 1935 tarihine rastlayan Cumartesi gilnU saat 
15 de Ankarada füıkao1ık Malzemp MudürlüğUnde yapılacaktır. 
isteklerin teklif erini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 liralık mu· 
vakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığına dair olan makbuı 
veya numunesine uygun Banka kefalet mektubu ile birlikte 13/4/1935 
Cumartesi günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi et• 
meleri IAzımdır. 
Bu husuıtaki şartnameler parasız 

seme ModtırlUğündon alınabilir. 

olarak Ankarada Bakanlık Mal"' 
{1512) 


