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a nu r: Bulga is n 
ua esin Kurtarılmal • ~~~-=;__~~~~~~~~~~~~---

A Im an yaya Karşı Oç Devlet , Kazanç 
Vergisi 

Cephe Kurmalı 
Eden 

Söylüyorı 
Vaziyet .Gergindir. 
Fakat · Tehlikenin 

Önüne Geçilecektir 

Romanya Top Ve 
Mühimmat Ahyor 

___ Ntırp tall .. t gtıpare l•fllb t••lcları hücaın fltızig.tind• 

I · 

Ve Halk 
Halkın kazanç vergisinden 

şlklyetlerlnl ve dlleklorlnl aı
renmek istiyorsanız timdi ikin· 
el sayfayı açıp, Halk aUtununu 
okuyunuz. 

Hergün 
Hayattan Uzak 

Mektep 

Bekçi P~rası 1 

BugUn UçUncU sayfamızdaki 
HergUn sUtununda sizi çok 
yakından aU.ikedar edecek 
olan başmakaleyi okuyunuz. 

Yunanı.tanda iaga11cı z11bitlerin 
opuld/erl •ölcülürk•n, gazuı 9 
unc• •ag/aJa ve Yunatıida11 lıô.dl

. Hl11rlne ait •011 haherl•r 3 ıincü 
•ag/adadaJı. 

"Eshabı Mes~h,, Ne Diyor? 
Londra, 6 (A.A.) - Gazetelere gllre, B. Bclenln Avrupa hUkOmet .............................................................. . 

merkezlerine yeptaGı seyahatte elde ettııı neticeler tunlardm Şıüphelz• 
1 - Vaziyet, ciddidir, fakat aıır bir lhUllf tehllkeal, alelOmum 
zannedlldlGlnden daha azdır. 
2 - MU,terek emniyet sistemin• Polonra muhalefetten vaz 
geçebillr ve Almenranın bugUnkU uazlyetl mubafaaa etmekte Bu ':gar 
devam edeceği de muhakkak deijlldlr. L~ 
3 - Ziyaret edllen devleUerden hiç...~ birisinin aakerf t.arruz 
"'•...,.. ~okllll'. Hw»•I -thun tan~ı..ı , ....... l•tlyorlar. 

Tapu Dairesinden 
Şikayetim Yok! 4 - BUyUk Brltanya, siyasetini• ••••ı olan bu gayeye erı9• 

mek için, seOlam ve açık sÖzlU kahraa, Avrupaya yardun 
edeblllr. 

~ 

Londra, 7 - NlyUı Kronikl 
ıazetesine göre, B. Eden'in aeya· 
batinin harici neticeleri, ıunlardır: 

"Mıntakavl misaklara itimat 
çok aıalmııhr. Şark misakı 61· 
bıuşttır, çllnkU ne Polonya, ne 
tle Almanya bunun fayda1ına 
~ani değillerdir. Avuıturyanın 
fatlklallni muhafaza için taaavvur 
edilen misak, can çekiımektedir. 
Lokarno. muahede•i sadece hafif 
bir emniyet hi11l vermektedir, 
çünkü Fransa ve Almanya, ıarkl 
Avrupaya çok ııkı baj'lanmıılar· 
dır. Ve orada çıkacak bir harbe 
muhakkak atırnkleneceklerdir. 

Gelecek 15 ıon içinde yapı· 
lacak konferansların ıulha Yeya 

harbe tesirleri, Verıay'danberi 

yapılanlardın daha ııniı ola· 
1=aktır. ,, 

lngllteredeı 
Londra, 7 (Husuıt) - lngllte· 

tenin Streza kenferaaıında a)a· 
catı vaziyet hakktnda, hiç bir 
"' ifta edilmiyor. Denildiğine 
göre, bu konferanı, bUtiin Anupa 
devletlerinin ittlrak edec"ği bUyDk 
Azrupa konferan11 için bir hazır· 
lık olacaktır. lngiltere, Streza 
konfera•ıına, Lord Edenin görUı· 
meler( hakkında bir rapor vere· 
cık, bu rapor Uzerlao devletler 
mUıtakbel harici ıiyuetleri •il· 
nakaıa edilecektir. 

Ingiltere bu konferansı çok 
mUlıim telekki ediyor. 

Fransada: 

Pariıı, 7 ( Hususi) - Yükıek 
~•kert meclis, timdi terhis mtıd· 

etleri gelen efradın en az Uç 
ay daha silAh a)trnda kalmasına 
r•~ınen karar vermiştir. Sosyalist· 
erın lideri, bu kararı fiddetle 

( Devaml 3 noci J,üzde ) 
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" ...... --.... - ...................... .,.. ......... _._ .... 
. Buradan Harice 

Döviz 
Kaçıranlar 

Bir ltalyan Vapur 
Acentesinin Memurla

rı Sorguya Çekildi 
Emniyet mldürlilğll kaçakçılık 

bUroıu yeni bir döviz kaçakcı 'ıiı 

Em,.iget müdiirü 

tahkikatına el 
koymuıhır. Bu 
kaça" çıl ı i ı n 
bir ecnebi va· 
pur aceotası 

~araf ındao ya· 
pıldıiı iddia 
ediliyor. Bu 
iti• allkadar 
olduj'u veya 
malümah bu· 
lunduğu fÜp-
heai Ozerlne 
üç ltalyımn 
ma li\ ma t ı n a 

••g "P.Jıml mllracaat ed.l· 
mtıtir.S .. 'llrada acenta direktörü M. 

Sovella iıminde biri dtia geç 
vakit Emniyet mildUrlUj'U kaçak· 
çılık bOrosuna çağmlarak sorguya 
çekilmi,tlr. Tahkikat derinleıti· 
rilmektedir. 

* Evvelld gıce saat 12 den ıon· 
ra bir ınotörle Galata rıhtımından 
Herzlyan vapuruna gitmekte olan 
Sonkoaki adlı bir ka dmla Mizrahl 
adlı bir erkekten ~üpbelenilmiş, 
bu erkeQ'lo üzerinde ı 500 Italyan 
Jireti bulunmuıtur. Yapılan tah
kikatta erkeğin yolcu olan kadını 
ltfyİ ettiği ve kadın vapura bin· 
dikten aonra J 500 lireti kendisine 
vererek kaçırtmak iıtediği anla· 
ıılmııtır. Paralar ınilladere edil· 
mif, ikiıi de ıorıuya çekilmiftir. 

Askeri Esrarı Ôğrenmeğe 
Teıebbü• Etmiş 

EYinde aaker kaçağı gizlem~k
ten ıuçlu Ovakim oğlu Ska~o 
adlı Bulıar hakkmda Altıncı is· 
tlntak dairesince tahkikata de
vam adiJmektedir. Müddeiumumi· 
lik bunun bakkanda asker kaçağı 
1aklamak ve aakert esrarı oğren• 
miye tetebbüs etmekten dolayı 
takibat yapılmasını istemiıtir. 
Skalo timdilik ikametgAha bağla· 
narak ıerbeat bırakılmıştır. 

Bir Baıkası Da 
Şöyle Diyor: 

"f ıe Baılayıp Başladığıma 
Bin Kere Pi4man 

Oldum!,, 
Son Posta'nın bir muharriri, devle* 

dairelerinde "eahabımesalih,, in 
bazı iş 1&biplerinin, resmi muame• 
lelerde zorluklara uğrayıp utrama-

( Dnamı 10 11ncu yGad• ) 

a 
aşlıyor! 

Bugünün En Büyük 
Romanı 

B•nu okurken heyecanlarınıza hdklm 
olamıyııoııkaınız. Faciaların dehıeti 
araıında kendiniıdeo geçecekıiniz. 

Yakınd 
on Po tada 

.. ............. F;·~;;gi· .. ··y; ............. . 
Belsoğukluğu 

Hastalan 
lstanbulda Bu illetler 

Gün Geçtikçe 
Hafifliyor 

Belsoğuklular Bedava 
Tedavi Edilecek 

Sel4blyetlilerden öğrendiğimi· 
ze göre latanbulda firengi haata· 
lığı vaziyeti, eski yıllara nisbetl• 
çok hafiflemiıtir. ZlhreYi buta• 
tıklar mUdürlOtD AmJpadaki ıon 
tekAmO:e ıöre hastalan mecca· 
nen teda•İ etmektedir. 

Viliyetin Firengi tedavi evi, 
yenf makine H tedavi lletleri va· 
•ıtaıile Avrupahlaımıfbr. Sıhhat 
lılerl mU.dUrlüğll fJrengllileri bil· 
yük bir dikkatle takibetmektedfr. 
Bazı flrengi hastalan Hlenmek 
için laanbuldan Anadoluya ııvı.
mak ve izlerini kaybetmek iıtl• 
Y"rlar. Fakat Sıhhiye mBdtlrlUğll 
bunlan buldurmakta ve tedavile
rine de•am ettirmektedir. 

Sıhhat bakanlıaı yurdda firen· 
ılnla kökUnll kurutmak için bil· 
yllk fedaklrlıklar yapmaktadır. 
Bir haata hariçte tadan edilH 
her ıerl için assrarl (50) lira ve
recektir. Beı, altı HD• devam 

( Devamı 11 laei yüzde ) 

HEREKE 
DOKUMA FABRIKASI 
Kumaılarınıo terbiy• •• 11lahı için 

Alme.nyaaın aıeıhur bir mDtehasa11ını 
getlrtmiı v• y•ni kumaılarını piyasaya 
•evketmekte bulunmuıtur. Yazlık 
ko•tilmlerinizi ancak Herek• kumafıo• 
dan yapınız ve Herekenio çıkaracaQı 
reni palto uldarı bekleyiniz. 



2 Sayfa 

[Halkın .Sesi), 
Kazanç Vergisinin 
Alınma ·Tarzından Ne 
Şikdyetleriniz Vardır? 

Aşeğtda okuduğunuz suallere 
muhatap olanlar, cevaplarını; 

bu iıin kökünü iltihdaf ederek 
verdiler. Onlara bu cevapları 
Y~rdlren noktainaur, kabili mü· 
nakaıa ve mühtacı tashihdir. 
Fakat biı; ne biriıine, ne öte-
kisine giri9ebileoek mevkide de
ğiliz. Suallerimiz. nrilen cenp
ları aynen neşretmek ıtarımır.a 
sadık kalmaktan a1nJmamak 
için, eoyledikleıini aynen yazıyo
ruz. Alikadadarın, onları tenvir 
makladile gönderece.lcleri yazı· 
lan neıre de amade olduğWDUZU 
ilin ederiı. 

KDçUkpaaar, Hoca .. maettl11 
mahallesl, mektep sokalı 9 
numaralı hanede Bay Haaan 
Özalpı 

- Benim yirmi bet lira maa11• 
Yar. Ve ben bu kadateık para Ue, alb 
çoeutumla kanm~ bir de kendime 
ltalo7orum. Evim klra. bofazıaa ıa

tıadar. (28) kurUf kazaaç verıiıl, ateı 
ıibl oturuyor 7lretime her ay. 

Bu Yer.-f yl, naiydleri, daha iyice, 
••atları daha dolauaca, Ye ytu,:ert 
biraa hafifçe kim1elerden •lHW 
olmaz mı 1 .. 

Dltwut.,. .. ı Ka-p llyaa m .. 
halleal, Oç nu111arall hanede, 
Bay Cewdet Kök.al ı 

- Tam alta çocukiu bir aile baba-
11yım. He pal de benim elime bakıyor
lar. Ve ben 1nmiye ile çaLııyorum. 
Ve 1ade kazanç verıfaine, haftalığı· 
111ın hemen hemen altıda biri gidiyor. 

Yaai, iki lira l'hdelitfm nrdır. 
A'lahın gilnG, kırk bruıuna tırpan 
atıyorlar bunun. 

Kırk kuruf, belki; ayda kırk lira 
uıak, ıoför, ahçı aylıtı verenler için 
pek ebemmiyetH aayalmas. Hatt& oalar 
bu parayı, bir acı kah•• içtikleri çal• 
ııb ıaıdao sanoauoa babfit diye 
verirler berıGn. 

Fakat bize yıkımdır bu, ba ttlbarla 
ben, bu paranın abama tarzından 
dej'JI, aham Hından fikiyetflyimL 

* Kadıköy, Sllley111a11pa'8 cad• 
desi, 62 numaralı hanede Bay 
Avni Yalçın: 

- Benim aözde yetmiı beı lira 
aylıtJm Yardır. Fakt:t elime elli 
klaur llra ge~r. 811 keallea paraaın 
ne kadan kaaançbr, ae kadan latih· 
}Aktır, •• kadan buhrandır bilmiyo
rum. Top yeküa, atlıu 0 verıl ,, 
deyip kealyorlar. 

Yak,. da, bina d•ha Uerl Yartı'aa 
bu İf: •• Aylıtı alz alın da, Yori'iyl 
ben alayıml " diyec:efim. 

Veri'Hcri alırken, herkuln Hde 
kaıananı değiJ, birde YHlyetinl 
beup ebeler, çoı. labet olur. 

Benim batımda anne•, karam, iki 
kardetlm, birde çocutum Yar. H•l
bukl, beklı blr adam da ayaı veıwiJl 
Yeriyor. 

Biz aynı paray' Yerecek olduktaıa 
ıonra, ne ıekl de, nB1ıl alırle.raa 

alımlar. Bu tektin deffımul •tze ne 
kazandırır ki? 

SON POSTA 

B ABBBLIB 

Kefeni Bile Çalıp Kaçmış! 
ihtiyar Kadın Tepiniyordu: "inşallah 

Kcf ensiz Kalsın Yelloz ! ,, 
Elinde bir i.tlda, Mllddeiumamlliğin kapgında 

duruyor: 
- Beraber mi oturuyorıunuz? 
- N• haddine... O kim, ben kim nasıl oturur-

- U:ede Ba, Müddeiumuml1l göreceğim, Ad
liyenin en bUyUk adamına istida Yereceğim. Kos· 
koca adliyenin batı olmaz olur mu hiç? Eibet bma
da hepinizden bilyük bir adam Yardır. Onu gGı· 
terin bana. 

muı benimle beraber. Kimbilir ne halt etmiş, anası 
ewden koYmuf, gece yanaı, her taraf uyomuı, orta· 
hkta in, da yok, çatır çatır kapı bizim kilçllk 
hanımı 

- Aman yengeciğim, ne olur, bu gece alzde 
mlHfir kalayım, diye yahm yalım yalvanyor, acı
dım Jçeri aldım. Sokak ortaaıoda bırakamazdım yL 
TA Eyilpten geliyor. EyOp nereai, Mevlanekapı 
nereli? 

ihtiyar bayana Müddeiumumilik makamının boı 
olduğunu a!llatamadı'ar. O, adliyenin büyük adammı 
iÖrmek için terter tep:niyordu. 

- Derdin ne anoe? diye sordular, o da buna 
bek:iyormuı. Zemberek gtbi bopnıverdl: 

- Daha ne ofıun a yavrum.. kaç sevaptan, 
girme gOnaha. iyilik ol•un, Mart dokuzunda aokak 
ortasmda selaefil kalmasın diye acıdım, evime 
aldım da beni soydu, • ::. vana çevirdi. ÔIDmlDğtımtl, 
d;rimliği mi aldı gitti. Kef enıiz kalaın fntallah. Rah
metli erkeğimin Mekke' de zemzemle yıkatıp ietirt
t:ii cennet esvabı kefenimide göttirmtlf. 

Tepeleme mangala &ulne koydum, pufla gibi 
döıeği albna serdim, yatırdım. Ne olacak, beıle 
kargayı oysun gözftnll. 

- Kim bu kefen hırsızı? 

Sen daha kvrt~ar kutlar uyanmadan kalk, .... 
dığı aç, içinde ne Yar, ne yoba al, kaç. 

ihtiyar bayana, elindeki lmdanın mtlddeluma
miliğe değil, polise •erilmeal lcabettiğlnf. bu lılere 
potain bakhğuu aalatmıya ~ahıtılar Ye uuo mm 
izah etliler. Fakat o baJA: 

- Kim olacak, gtirümcem olacak kannın - llJede mtıdde.iumumlyl i&r•cefim diye ayak 
direyor, bot odamn· kapısına ç6melmit aynlmıyorda. ye 'loz km. 

Parlak Nuri 
Yakalandı 

Ev Sahipleri İçeride iken 
Evi Soymuı 

Din müddeiumumiliğe Parlak 
Nuri adında bir bıraıı teslim 
edilmiıtir. Parlak Nuri, Şehreml• 
nlnde Mehmet otlu Mustafanıo 
evine sirmif, Muıtafanın karıalle 
birlikte alt katta oJmaıından 

istifade etinlş, üst katta taşınması 
kolay oe \raraa derlemif, toplamıf, 
çalmlf, Hızır bmlndo bir adama 
da banlan top yekun 276 Hraya 
satmııbr. 

Parlak Nuri suçano itiraf 
etmiıtir, müddeiumumiJik kendi· 
ıini altıncı istintak daireılne gön• 
dermiıtir. Hızır bakkmda da hır· 
112:lık malı bilerek aabn aldıjl 
için takibat yapılmaktadır. 

TUrklUgU Tahkir 
Ttırklöğe hakaret etmekten 

suçlu kibrit tirketf mlldfirll Bay 
Homansın duruşmaaıoa dBn ÜçOn· 
cft Cezada devam edllmlf, lnhl
aarlar mUfeaiflerlnden Bay Ekrem 
Ltitfi ıahit olarak dinlenilmiştir. 
Bay Ekrem Utfi, Bay Homanıin 
lnklnaa rağmen iayet iyi Tnrkçe 
bildifini ye Tlrkçe okuyup yaz• 
dığanı llÖJlemiftlr.Durufftla, Hamdi 
adlı bir ıahldia getiri:meıl için 
baıka giln• bırakılmııtır. 

Ev Kiraları 
Yüzde ''25,, 
Nisbetinde Düştü 

Son iki yıl içinde ev ve apart· 
man klralannda büyük bir init 
görülmektedir. Alakadar makam· 
ların yaptıkları tetkiklere ve ista• 
tJıtiklere giSre 930 yılından 933 
yıla ıoouna kadar kira Hatlarında 
hiç bir değiıme görülmemlıtlr. 
933 yılından ıonra 934 yılı niha· 
yetine kadar birden bire bir dUı· 
me başlamıt ve kira fiatleri yOzde 
10 • 15 dUşmUıtlir. 

Bu dUtüt devam etmektedir. 
YUzde niıbeti de 20 • 25 i bul
muıtur. Bunun duracağı veya 
devam edeceği hakkında bu fikir 
yoktur. 

Bir Kadın 
Yandı 

Beıiktaşta Ortabahçede otu· 
ran 70 )'&fı .ıda Madam Angeiild 
çok atetll· mAngal.nı odanm or· 
taama koymuş, bır aralık dolaı· 
makta olduğu bir 11rada eteği 
ınanııala takılnıış, lizerine yuYar• 
lanmıı kendini toplayıncıya ka· 
dar Yilcudunun birçok yerleriD'" 
den yanmıttır. 

Stadyom için 
için 

250 Bin Lira fstrmlak 
Parası Ödenecek 

latanbul Belediyesi plAj Ye 

•por sahası gibi mühim itler için 
Belediyeler Bankasından 750 blo 
lira borç almayı kararlaıtarmlfb. 
Bu para bugtln aLnsa bile Bele
diyenin 935 bütçesi tS!sdikten 
geçmeden aarfedilmealne lmkin 
1oktur. Dahi.iye Bakanlığı bftt· 
çeyl tasdik ettikten sonra borç 
alınan bu para hazirandan ltlba· 
ren aarfedllebllecektlr. Bu para• 
nın 250 bin liruı ıtadyom yerinin 
istimlakine tahaiı edilecektir. 
Belediye, Florya plAjmı da her 
halde baprmıya karar vermiftlr. 
Fakat karıı11nda pllftııanz bir 
aabcı bulamadıj'ı için it mahke
meye gftmittir. Belediye, mahke
me emrine tahmin edilen 175 
bin lirayı yftzde on fazlaaı ile 
yatıracak ye plaj yerlerinin hakiki 
sahipleri çıkınca paralannı mah
kemenin kaıaaındao alacaldarcbr. 

Fabrika Doktorlan 

Numerotaj ı,ıerl _...... ............... .-........... .. . • b ................. rll ......................... ,__ 

HldiH polise aksetmit, yara· 
lan tehlikeli olan Angillği Bahklı 
hastanesine yetınlmaştır. 

Belediye Hıhısa.bba kanun
glSre doktor buiuoma• icap eden 
buton fabrika •e lmalithanelerl 
tekrar kontrol ettirmit •• bepain
cle de kanunun icap ettirdJği dok• 
torların bulunduğunu tespit ettir
lbi;tir. Yalnız bazı mfteıaeıelere 
doktorlano seyrek utradıiı ihbar 
edilmiıtir. Bunlar da teıpit edil
mektedir. 

Y eai nlifus yasımı içia l•tan
bulda yapılan aumarataj iti hayli 
ilerilemittiz. 34 nahiye içinde 
çalışan 35 numarataj poataaı itle-

rinl 'bitirmifler -.e ı.tanbu!cla nok· 
san 35o0 sokak llvhası ile numa· 
ralarrmamlf 30 bin bina teapit 
edilmlftir. 

Dayak Atanlar 
Son yirmi dört saat içinde 

ldanbulda bet tane dayak atma 
hAdiıeai olmuıtur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Ni1an '1 

Giiniin Tari/ıiı · 

Birkaç Satır 
· Arasında 

Marmarada 33 k'~inln botulı 
musile neticelenen vapur kaı:a-. 
nan duruımasına dün Ağır Cezacı. 
devam edllmif tir. DtınkD muh-. 
kemede Ahmet adlı bir şahidbl 
Kntahyadan gelen istinabe evraka 
okunmuı, Murat, Mutafa Fikr-'t 
HUanO, Ethem, VehbJ adh ,.ı.ıt4 
ler dinlenmif, duruıma baıka ~ 
hitler getirilmesi için bırakılmıtb .. 

,. * * Yalovada Yeni Otel 
Akay idareainfn Y alovada 1•~ 

tıracağı all'I otelin ihaleli 
hafta yapılacaktır. 

* * * Beledlrenln Bir Mecmua9' 
Belediye lktıead mftdUrlUğlli 

nlln çıkardığı lldlNdl istatistikle# 
BtUteni adındaki mecmua çolf 
rağbet görmektedir. Çakan nu~ 
haJardan hiç kaf mam'fhr. 

Jf. ,. .. 

Yedi AJ Yatacak 
Bir otelde Ni&"deii Halllin 5' 

llraıını çalmaktan suçlu SlUeym84 
Aaaf birinci sulh ceza mahk91 
meainde yedi ay bapae mahk6at 
edilmlttlr • 

* .. .. 
Ökonoml Bakenı 

Ökonomi Bakanı B. 
Bayar, beraberindeki 
mılar He birlikte dün 
mlftlr. 

* .. .. 
Fllokeara Kongresi 

Şimdiye kadar ulualarara .. 
fUobera konaresine lftlrak eti 
mediğimiz için Tiryeate yolu Ut 
Jat ve kuru lhllm ihracatı yapa• 
ID.lyorduk. Hükumet artık b• 
kongrelere lftirak etmeye karaf 
1ren11iıtlr. 

'* • • ihtisas Mahkemesinde 
Ford mOesseıeıl hakkınd• 

kaçakçôktan dolayı takibat ya• 
pılıyordu. Suçlularln duruşmaı .. 
rına bu ay içinde aekldncl 
lhtlıaa mahkemesinde baılan .. 
cakbr. .. .. .. 

Yeni Baro Relal 
lstanbul Baro ret.liğine seçile• 

Kocaeli Saylavı Bay Haaall 
Hayri dnn adliyeye gelmlı, baro 
ifleri hakkında görllfmllıtür. Adı; 
li1ede baro için bir yer aynla• 
cakhr. 

* .. .. 
lapanyada TUrk Heyeti 
lıpanya ile aramızda yapılacafl 

ticaret muahedesi müzakerelerin~ 
bulunmak &ere Madrlde gidecek 
olan heyet buglla .. hrimia• 
ıelecektir. 

.. « .. 
Berberler Ve Kazanç Vergi~ 

Iatanbul berberleri dnn top
lanmıt!ar, kazanç vergiafnin ker. 
dlleri bakkmdaki tahakkuk ıe~ 
linin değittlrilmeai etrafında gö
l'litmllflor ve bu huıuata teıebıi 
büalerde bulwımıy a karar Y~ 
mitlerdir. 

Ha.an B. - Pazar ola k&a":;~ 1 K6mlll'cl Delil Haaaa B... Bele-1 Hasan B. - Buna aevbılHrml ayol? .• 
battf... Ktı kıs ne Jltllyor1Ua1 ._, diye ilatlklr 1ilktiimUs için 30 irim... Klmlftl - Daha beteri Yardı, Ha· 
ıer:mı aelecek acaba clJI ......... ,. wwmif. - B? l 

... Ya kıt ıeçmeden bizi mahk~rre
ye veneydi de ceplerimizi dolduromr 
18} dJk ne J8paTdık1 



Hergün 
Hayattan Uzak 
Mektep 
Bekçi Parası 

• 
Hayattan Uzak Mektep 
Don 6trendik. Huıuıl mek• 

teplerden birial çocuklann ıazete, 
1Decmua, Ye der. harici kitap 
okumamın meaetmİf. 

Gazete, mecmua •• elen 
lsaricl kitap, .. yabn ifadeleridir. 
Y qaaaa hayab biz buluda 
teablt eder, bunlarda balaras. 

Ôtecl•berl derler ki. aektep, 
cocuju hayata bazarhraa•I ..... 
.. dlr. Zaaa.... pedapkıan 
daha Ued aittiler. •Mektep, 

SON POSTA 

Resi,,. fi Maka 76 a Proje a 

ı-= •• , j 1 

.. yaba keacllllcli~ Çocuk burada 
laayab ,...,. •• J•pyarak yetifir,, 
.teciller. 8lltllD proıramlan, tedril 
aRllerial ona ılre delittinaeje ' 
teıebblla ettiler. Hattı terbiye 
11haımda en ileri giden Amerika 
da, mektep derileri araıma ga• 
ıete ve mecmua okuamam da 
Dl•• edllmiftir. 

Blttlr. ba7atlarıaı proje H protram J•pmakla ıeçlren 
laayalciler nrdır. Bunlar mGte•adiJea istikbal hakkında 
yeni proj'ramlu yapar, 1'itıttaa ıatolar kurarlar. F'akat 
lalçbir tin bu proje· erini hakikat uha... '1kanaak 
t ... bblıtlad• buluma•ulu. 

binlerce proje YU ar. A• upa"ao mlltehaH alu 
ıetirtilir, bırçok paralu Hrfe ılır, projeıer 1 pt ralır. 
Fakat ıoora bu projeler C:oıya' artla uyku1.1 terlce
dillrler. 

Bayle olunca ıazete, mecmua 
•• der1 harici kitap, den kltap
larmdan daha •llhlm, daha fay-
dah ve dua ilzam bir unıur olur. 

Bb: mektebi hayattan uzak, 
•endi kendJae yaıayan, muhitle 
allka11 olmayan bir mtleue ıanı-
rız. Çocutun muhiti• allkuım 
temin eden bağlan keaer ona 
kitap 1ayfalarının içine hapıederis. 

Sonrada bizde niçin okumak 
artmıyor, der lzllltlrlls. 

* Bekçi Paraaı 
Bekçi mahallelerlmizcle dola

IU orta Pi bala1uldlr. 
Pollli -•ta•• ola bir .... 

lebtte belrp.imla muidi ol••-lr 
luamclar. 

Fakat bizde bekçi, bllln•• 
neden. HAi& yaıar ve her ay ba
•nda muatuamea ıelip llldea 
aylıtmlllll'. 

T .. ldllb Eaaliy• kaauau Yef'll 
tarhetmek hakla• yahuz deYlete 
•ermlttir.Hiç kimae ntudapadaa 
keyfi ıurette Yerıl tarlama muma 
değildir. Yalım bekp TeıkUAb 
Eıaalye kaaaaan• ba ka1dmdaa 
........... o. ... ,, .. bir ..... 
leye, hattl bir 1emtte Yerp tarh .. 
der •• bu vergiyi vermeyeDleria 
eYlni hıraııa açık bulundurmak 
luretlle oalan tecziye eder. 

Bekçi bir poJia •••uru. biw 
devlet hizmetçili ile onu ,_ .. 
lllU de•let •erir. Dejille, bu ada
- •atudaılarclaa ..... taW 
•t••:r• Mldn 1oldar. 

O halde bu bekçi ,...... aecllr 
•e ••taaclaflarclaa • halda ahaır? 

C.•'myet ldareai bu orta 
... mWella11 .... ka•al bir 
teldi veremez mi ? 

Paris Elçimizin 
Ziyafeti 

Pari1, 6 ( A.A. ) - T&rldye 
blylk elçllt B. Suat, B. l.a•al 

._!e Tltllluko ile nftkalanaa n 
-~Gk ulap,a U. Balba anlq•ua 
•llmeuillerlne bir iti• ziyafeti 
•enait ...Ye Jlyafet IODUDda llrlf
meler olmqtur. 

"ln Numarah Halk 
Düşmanı Tutuldu 
Ôlüm Mahlcumlanna Mab
•ua Höcresinde Son Da

kikasını Bekliyor 
liuntaftlk 7 (A.A.) - EvYelld 

S•ce tutulu (1) numaralı halk 
dltaaaaı Hamiltoa ilim malıkim-
~· lllalaaaa hkreye koaulmllftar. 

k "- baklandaki 6Hlm cezamm 
'e rnelc iare elektrikli aaclal7e,. 
oturtu-laClılt dakik beklemU-
ted r. 8JI 

Bu, fertler içi• W1Je oldutu sibi, millitler H hGk6-
metler için de dotrudur. Bizde her mH'ele içi• nrilmit 

Proje J•p•ak, it ,apmanıa baflan .. eıdar. Fakat Jalam 
projede kalmamak, bayaldea ileri s:tmek ıartile. Hayat, 
Jalmz laayalden ibaret defUdir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Almanyaya Karşı Oç Dev et 
Cephe Kurmalı 

f Battaıafa 1 lnol )filde ) 
proteato •tıalt n efradı• derl..ı 
terhİI eclilmealnl iatemlıtir. 

1 
anlaı•• tahaldmk ettirebilecektir. ı met, Ç-ekOlloYak,adaa 800 .U-
F.Ut Alman ajan .. a _ıln, IMa JOD kronluk top •• mlhlmmat 
aç deYlet aruında flmdlden ba- aaba almak karanndadır. Bu it 

FrauaDID Streıa konferauuı
tla e1aealt YuiJet tMllit edH=M
tedlr. F,...., ko.,_.auta, Al-
... , .... 111111a. .......... .. 
da llrar edeak Ye keacUllne 
lo,Uter• ile Ita1, .... ela lltlllakmı 
late1ecektlr. Parla p&etet.I, 
laılltenala ba koaferuata ala
cap vuiyetl açıkça alylem..W 
lıtlrorlar •e Aı.aanyaya kup 
lapltere, Fra- " ltaıy ... 
birlik olmaaım-. banfan kartanl
aaıı lçla çok mlldm o1c1.t-
J&11Jorlar. • 

G6rln... balalına, Str11a 
k•fuaua, Amap .... .....,..., 
Amapa1a ,..U Wr fonall .... 
llzeriH taaıd• m...ınlnde bir 

Maliyede Yeni 
Teşkilat Yapılıyor 

Getirilen Mali1e .at-M•ala
n tuafmclu ndl• Hporlarclaa
cla iltlfade edilerek laaıarlanu 
,. Mail,. t .. ki.... projealn• 
.... balwılıp Ud •ht.....ıatı 
olacalı, G...-.,. " lah'-rlar be
kulı .. ftlulDia .aı.ım bir 1a
Mallyeye denedllecek, uld clef. 
terdarlık uıullerlne nihayet •eri
lecek. ı.tanbul tqldllbndald •l
tuddld talıaldmk •• tahlil •l
cllrlaldeıl detlftirUecektlr. Proıe 
ralmacla vekili• heyetin• , ..... 
lecektir. 

ytık fikir aynhklan bq ı&ater- lçln parlamentoya blr kaaua llf .. 
mittir· ..... •erillP.İfllr. 

ltelpd• 1 Çttlc••••,,..,_, .. 
Roma. ' c H....a > - ıw,a Pns, 1 (ffawO - a..w,. 

lılkametl Straa koafera-Cla Babm e.1 a.. So.,.t a..,. 
palan in• ılncektlr ı tarafmdaa 11-'ronıa da..t ... 

1 - Alıauya1a bl'fl ...... -1 .. 1. S. aLa tari1a1 L---
fere, F,.... " ltal7U111 mlft.. ...,.... Y-,ıt - hl-
rek hlr ceplae Wlnde Mr1.....ıer1, bit edllmelDlfUr. 

2 - A....., .... W'W... _ R ... ,_ • ., 
Alaa..,. tarafaadaa hlrmet edll- Barlla, 6 ( A. A. ) - R....ı 
m..a. bir MOlkoft tebUtlnde bDdlrllc:B-

5 - AYUıturya, Macariıtaa flll• fire, Ruırada ba ••enla 
•• 8alprlltaala •kt•dll• ..u. ilk n~ ayı lçlade dert ,... dokau 
muahedeleilnbl bala ahk...._ Wa erkek •• laı mektep talebetl 
tacllll m...ı..ı. aakerl talim ,ar.it " baalar-

Ro••r•'d8 claa 15 blol m..ı.bt •lclafe• 
Bllkret. 7 (HUIUll) - H.U. madal1a11111 alnqbr. 

Bir Tayyare Dağa Habeşistan 
Çarpb Acele Ediyor 

Dört Kifi Ôldü Ceaene, 6 - Ha,,....tu 111-
Berlia, 6 (A.A.) - Prat " k6meti alolar laaraıRaa t ..... üla 

Amaterdam ara•acla Hfer ,.,.. mlracaat ederek H.Mfiataa 
Hollaacla ta11arell Verıtfalya'da nzi1etlala 15 alaDcla lewlrallde 
Wr clata ~ak t. .. •lrle oı..ü hplwcak .... ,.,. 
................ Pilet, muavini ........... ........ U.a ' 
•••iki 10lca telef olm .... rchr. lrltipUk ba talebi k-1 nlll 

T ekirdal HÔıishanesinde H• ka~anTna lbUbdirmllftlıA • k 
ık. K. • ld" üldü u u a e es n arada 

ı 111 ur Ankara, 6 - Hukuk fakllt .. 
Tekirdaidaa 1uıldıtma ı&r• aladeld imtihan tarzuwı deiiftl-

laaplahuedeld mahktimler aruıa- rllmui tem...Wnde bal1111mak 
da bir ka•p çakmlf, ••ticede iki ilen harada hukuk tal•.,.._ 
kip llmlftlr. ela S ldfiUlı: hlr lıeyet phaifllr. 

/NA /STER 1 NANMAI 
Bir arkadı. tazı1or: 
''Beyo.... taabulaa ea ıetnfll Mı ,.,. ..... Hele 

hledı,. ifl çok t-tladir. 8lua• IMr .. rl•• enel ••W 
e4eri-. Buaa karfl ltltla bele.ti,. Yulfelerlal Jap•ak 
lcl• , .. ı. 

A - üaallll te•idltl, pı.1111 J 
B - Yollana ..... taraflada• lfpl edU•e...ı ı 
C - Otomoblllerla dr'etlerl 1 
D - S.1rUMfw alu•len ı 
E - Glrlltl ile •lcadele a 

r - U••ml te...Uk; 
-Ne bil•,._ d ... ltlr llrl it •u ld ı halan t .. la 

lfla ltltla a.,oıı. dalreılaha Hle41p polialade kat 
kifl YU •Dlfor ...... f .. 

Bilm••'• 1 Be• ..,HıeJlm ı Yecll kifL &Yet Wr, 
iki, it. dlrt, btt, alta, pdL.. E IMs ...._ tok. ba katlar 
•tar .... ba kadu u ada• ,......_ O.a iP., e...t 
lalle Jap .. W,, aokaldar pl8 olabilir, tlrOltl ltial rahatau 
edebUlr •e elo•oblller de latedilderi ıibl aokaldar .. 
dolaphlllrler L" 

JSTER iNAN iSTER JNANMAI 

C' • 
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Sözün Kısası 

Tarihten 
Bir 
Sayfa Mı? 

------- Sen• .... -
Eski de' irerde bizim pomta· 

cılak teknitimiz ne kadar ıerl 
imiıl Bir ıe hatnameyl okurken 
duydupm h ~ yreti aizinle paylar 
mak için bu kitaptan eaki po .. 
tacı.ığamıza ait birkaç utar 
ah yorum: 

" Mektup barçlanm tapyaa 
M) ıirler çok cılızcla. Koımak 
dejıl, ylriimek bile bu uvalh 
hay•anlar için b:r muvaffaklyettl: 
Bellerini çii ke:1en ağar heybeleri 
ce1'emedilı::e i i\fq ilk aak durur
lar Ye henuz yo a çaktaklan halde 
fersahlarca ylrllmOf slbi bük 
keaik aolurlardı. Kaburıalan datan 
fırlamaft karml.ın dOfilk, ı&zlerl• 
Din feri aöuük, yorpa, bitik. 
can çekifen zavallı beypier ba 
ftkenceye daJ·anamaz ft ll•l•cll. 
Yerlerine ıelea hay•aalarua sl
deolercka farla olmadlia lçla 
heybe'er qajl aarkar, uclan 
çamura deter, ıulara percli. 
BBylece, poıta paketleriaia yama 
yollarda, ırmak keaarlarmda •• 
bataklıklarda ulandağa için mek· 
tuplann çopnu okumak ne mllm
klba 1 M&rekkeplu bulapnq. ıa
tırlar birbirine karıtmlf. .. ., 

Obl.. Tanrıya bin f&kllr ki 
uld poıtalanmızdaa ...,. kalma
m, çtblldl bir taraftaa cl'a fea 
Derledi: Şlmeadlferlulaıls Yar, 
fimendifer olmayaa yerele kam• 
yonlarımaz, otomobillerimiz var, 
hele bualardan bqka Ye bunların 
tldlade, nafıa ltlerial çelik yum
.... aa lçlae .... ea, Ali ç.. 
tlaka1alanw nr. Elld postalar 
tarihte kaldı. Şlmcllld nnlı yıl
dınmlarla, oklarla ,.... .,., 
mektuplar telpaftu, ı.a...aflar 
telefondu daha hıdı ıldlyor. 

haaadamı ma? 
SalonhaL. Yukanya aldıjam 

aabrlar ea1d blr aeyahatnameain 
~ Soa Polblaın FetMJedeld 
... ,. ... blrbç ... ..- ... . 
• ........ ~- ....... ldl 
po.tacdapilma - ...... olClap. 
au ı•ter11or. 

Arbk bir .... ...... 111 .. 
...... içime ........ ~ 
ror. C>,19 .. , __ ld bira 
fazla 1uar ... Son POlblnm •ta
htı artacak, pcMlta .,.,..... • .... 
teyl tqamakta daha fUla dçlllk 
çekecek. beli blru daha çlbeek, 
beibelu daha çok •J9 pecek, 
paketlu blmltla boalacak •• 
Mai• Juım ela olnmmaı bir hal 
alacak. Saaaym n da edeyim 
Medet ya AB Çetiakap 1 

Venizelosun 
Vafti~ Çocutu 

Son lıyanın Elebeııbfl ı 
...... clWY .... q 

Atla•, 7 (H-S) - Baradald 
Ud ... .....,..., layUcürclaa lld 
wıı..ıa ............... ...... 
mlda. Divama blrlll, Harbiye 
mektebinde S.,u çıkaranlen 
aorpya çekiyor. SaJ1lan otuz iki 
kifldir. Dijeri de teruaeyi bu
mıya ılderkea yakaluaalan ma
llakeme edl7or. Bulana ara11ncla 
Vealnlomn nftlz çoc:aP Piıt• 
a.lda t• •ardır. Şahitler Platola
lda'ln ..,.... .......... oldatu• 
91Jl•dll•r. 

Sellillk, 7 ( 8-ual ) - Sere& 
fab. Kam..- G .. ral Pa
pa...,.ıoı'ua ku•aadaaclald 
dlYaaıharp ite bqlada. Mlral•J 
MavromihaU.1a rel.Uibadeld -cif.. 
Yanaharp te yaran •çalae8khr. 

( 9 aacu ,fada tat.lllt nr) 

Bu Sabah Bir Çocuk 
Çlin•ncll 

Soflr Hilrmetia W...eaiade 
3278 .........ı. otobll ı.u abala 
Samatyada Mipbar • ı.aiacle 8 
)'•tında bir Erm.ı ~upua 
car~ bey.W ~k , .. 
thlldl ...... 
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Çorumda 
_Sıhhat 
Müesseseleri -

Çorum, ( Husuı1 ) - Burada 
hararetli bir imar faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Eski evleri batlı· 
baıına bir mimari tarıda olan 
Çorumda timdi yapılan binalar 

ko1aylılda glSıe çarpmaktadır. Halk 
yeni yapılar yaptırmaya hevHll 
görUnmektedir. F akak Çorumda 
el ktriksizlik halkın bu heveı"nl 
l5nlemektedir. 

Kıaa yolları da pek beyenile
cek halde değildir. Belediye yol
ları genlıletmeye ve tanzim etme
ye karar vermiş bulunmaktadır. 
Birçok yollar belediye tarafından 
ağaçlandırılmıştır. 

Belediye ıu itini batar lftır. 
Evvelce ıusuzluktan bUyUk ııkıntı

lar çeken Çorum timdi Mürsel 
suyu adını taııyan bol bir menba 
auyu ile her ihtiyacım temin et• 
mektedir. Mllrael ıuyu ıehrln en 
kenar yerlerine kadar götftrül
mllşt8r. Bu au için haatane civa
rında bet bin tonluk bir depo 

,. 

yaptırılmııhr. 
Çorum ııhhat mfiesseselerl 

itibarile de 5nde giden bir yerdir. 
Kllçlik aıhhat memurlan mekte• 
binin burada bulunufu Çorum 
için çok faydalı olmaktadır. Ço
rum hastanesi, doğum eYİ diapan• 
seri yalnız Çorumda değil, bütlln 
civar kasaba ve köylerde de ha· 
yat kurtarıcı birer mlle1seae hallıae 
ıelmit bulunmaktadırlar. 

Çanakkale Hııtaneıindı 
Ça?nkkalı, (Huıuıt) - Mem• 

leket baataneal bu clvann eatbk 
lılerinl tanzim eden bir mfteueae 
halindedir, 50 hasta yabnlacak 
bir kadco ile ,.ıı,.. hHtaaeye 
4 bin lira aarfile bir de rontkea 
aakineal alııımqtu. Bu •ayedo 
3.5 ayda 145 hastaya rontkın 
muayeneai yapılmıı, bir MDede 3 
bla polildlinlk tedaml ve 186 
ameliyat yapılmıfbr. 

Bigada istifalar, Tayinler 
Biga, ( Huıust ) - Belediye 

baıkana bay Raşit umumi mecllı 
llyeliğıoden, baımuaUfmlerden bay 
Sabri ile, bay Mehmet Niyau de 
muallimlıkton çekilmlılerdir. Bey 
Sabri Biga ıuallye mUfettiıliglne, 
bay Mehmet Niyazi de Maydoı 
maliye mOfettitliğine tayin olua
muılardır. Fırka idare heyeti 
baıkanlığına deniz mntıkaitlerln· 
den bay Adil ıeçilmiıtlr. 

•••• '.'e • • • .. .. • • • • • -- _..,._.....,. __ 

Son Posta 
l'•••1, .ı, .. ı. Ha.adli " Halk , .. _..., 

&ti Zabtıye, Cıtalçeome tokan ae 
leTANBUL " ---· Gaıetemlıde ~- razı 
9e resimlerin beitnn ~ , 
mabhıı " pzetemiae .ıtt& · -ABONE PIATLARI ı, 

1 • a 1 
Seot AJ Al AJ .. ki. ICr. ~ 

TORKIVI ,., 750 400 150 
YUNANlsTAN 2J40 ıno '10 no 
ICN!Bt 2100 1400 900 IOO 

Abone bedeli "odlA Ad,. dejlftirmell 1Nr6ıtuc. -·-G•I• evnll fMI ,,..,, ..... 
Alftla ....... ·u11re1 .......... 
Cevap içio mektupla., 10 kır~vt 

pul ill••• lbemdar. 

"'Poeta fc•tu•ı '1411.tanb.t ı 
Telgraf 1Soo&0tta 

..._ Telefon ı 20 03 .. 

SON POSTA 

LE HABE LER 

Aksaray Belediyesi Harekete Geçti 

Akıaray, (Huıuı1) - Belediye 
bir lenbfre ye geuif tahalı bir 
ça~ lma yapmaya baılamııtır. 4 
aenedenberl esath bir çahtm• 
yaphğ'ı glSrUlmeyen belediyenin 
bu faaliyeti halkı 1evlndirml1tlr. 

Belediyenin 24 bin liralık bir 
bntçeai Yardır. Bu dar btltçeye 
raimen daha ılmdiden birçok 
işler bqarmq bulunmaktadır. 
Çar§ının her tarafı, ortamoktebln 
6nll tamamen kaldmmlanmqtır. 
Bir çocuk bahçeli •• park yapıl· 
mıya baılaoılmııtu. 

Dar sokalardan Ye blçimıhı: 

dUkkAnlardan mllrekkep olan 
çarıı da tanzim edilmektedir. 
Harap ye çirkin manzaralı dllk· 
kinlar yıkılmakta, çarıımn ıokak· 
ları geniıletilmektedir. Ayrıca 
çarıının ortasında genlı bir cad
de de açılmaktadır. Ulu cami ile 

Bitlisin En 
ihtiyar Kadını 

Bitllı, (Haıu• 
il) - Burada 
halkın Nurto
pa adım wer
~lklerl ylz Oç 
J a tın c1 a bir 
kadın Yardır. 
Adı Bayan Sa· 
nemdJr. Bayan 
Sanem Babtır 
t U r lderladen• 
dir, Soyadı o
larak ta Babur 
kellmeıinl ıeç
mlftlr. Kendi 
itini g6recek 
kadar dinç •• 
ahhatll olau 

Bayan Sanem Babflı Bayan Sanem 

Babtırıın ihtiyarlık yfiztınden dllin· 
de tuhaf bir yayYanlık hasıl ol
mUflur. Karanhk yerine kananoı, 
banknot yerine mankolo, kuman
dan yerine kolomba diyebilmek· 
tedir. Nurtopuaun ııhhati de 
yerindedir. 

lzmira Seyyah Getirllmage 
Çıhfılıyor 

lzmlr - Ulualııraraaı lımir pa
nayırının faal kamiteıi toplandL 

Genel komite belediye dairesinde 
toplantıya çağrıldı. Genel komite 

C. H. F. başkanı Avni Doğan, 
gUmrUkler mUdllrU, emniyet mO
dUrU ve matbuat erklnlle konso
loslar ve ticaret mfieaseselerl UerJ 

gelenleriaden bazı ıevat &ye ola
rak bulunacaklardır Belediye 
heyeti fenniye mndtırnnnn pana
yırda bu yıl yapılacak yenilikler 
hakkında hazırladığı eaaslar bo
yenilmiıtir. Panayır bllrosu teıkll 
edilerek Belediye dalrHindı 
faaayete baılamııtır. 

Clı::lllUll l.ıal __ .. ___ _ 

Şehrin Bütün Yolları Yapılı 
yor-Yeni Bir Çarşı Vücuda 
Getiriliyor, Esnaf İşlerine 

Düzen Verildi 

Aksarayda belediyenin yol yapma 
beledi yenin lSnllnde bllyUk bir 
meydan YDcade getirilmektedir. 
Bu meydanlıkta geoit bir ıpor 
.. h ... da ayrılacaktır. Halkevlne 
Alt bahçe do park haline ıetiril
meldedir. 

Bu imar itlerine idari plııma
lar da inzimam ctmlıtir. Umum1 
hıfzıHıhha Ye aıtma mücadele 
kanunları kaaaba dahilinde bele
diye tarafından tatbik edilmek
tedir. Etnafa çeki düzen •erilmif, 
yiyecek, içecek aatışları ııkı bir 
kontrola tabi tutulmuş, kaaaplar 
ye ıabzeciler mUıazam bir halde 
toplanmııbr. 

çalışmalarından iki ayn görünüş 
Bu çalıtmalarda kaymakam 

5a1Ahadnln Tekinin bnytık yar• 
dımJarı YI tefYlkferf &6rllJ
maktedir • 

Bu çahıma b6yle durmakıızın 
iki ıene deYam ederae Ak1aray 
yepyeni bir ıehlr halinde ortaya 
çıkacaktır. 

Halkevlnde 
Akıaray Halkevinde de yeni 

teıkilAt yapılmakta, ~alıtmalara 
hız verilmektedir. Kadınlann da 
lıtirakile muhtelif toplantılar 

yapan ev azaları bütün komiteleri 
yeniden aeçmeie karar vermlt
lerdlr. 

Taşköprüde Güzel Bir Park Yapılıyor 

• 

Taşköprü n park yapılacak olan eıki mesarlık 
Ta9k6prll, ( Huauıi) - Belediye kaaabanın gtizelleımeal için 

çalışmalara başlamıştır. TaıköprU civarındaki mezarlık söklllmektedir. 
Burası park haline getirilecektir. Mevcut kabirler tehir haricindeki 
Kurbantepı mezarhğına nakledilmektedir. Kazılma eanaunda suhur 
eden kemikler de Kurbantepe meıarhğında açılan bir çukura 
gömiilmektedir. 

Em ette 
Zirai Kredi Kooperatifi 
Yı~lık Toplantısını Yaptı 

Emet (Huıust) - Emet :ıirai 
kredi kooperatifi genel toplantısını 
yapmıı, geçen yılın hesabı yapıl
dıktan ıonra murakiplerin lzahab 
dinlenilmif, ıirketin inkifaf et• 
mekte olduğu öğrenilmittir. Yeni 
idare heyeti lotibabı yapılmıf, 
Belediye reisi M. H. Erten, Rif at 
Tuncel, Halil Çoban, Cemal Ge
diz, T ahıin Çokan Mehmet 
Nazmi Taner, Haıan Karaba, 
Ahmet, HU.eyin yedek aıalıkJara, 
Ömer Özdek, Rıza Gediz, HUı~ 
yin iğdeci de muraklpliklere ae
çllmlşlerdir. 

Ta,köprUde Yeni Yapılar 
Kastamonu - Taşk6prll elek· 

trik teaiıatına başlanılmıştır. 
Yapılmakta olan fenol mezbaha· 
nlo yapı lıi bitirilmlıtir. 

Kastamonuda 
Zararlı Hayvanlarla Mü
cadele iyi Neticeler Verdi 

Kaıtamonu (Huıuıi) - T ebe
lice, Y arviren, Y eniköy ve Meb
ram k6ylerinde tarla farelerile 
mücadeleye baılanılmııtı,, Az za• 
man ıonra bu bavallde tarla fa
reli kalmıyacaktır. 

Yaban domuzları .ınficadeleıl 

de devam etmektedir. Yılbaıııı
danberl 508 yaban domuzu öl· 
dUrlllmUtttlr. Bundan baıka mü
cadele esnasında 149 kurt, 66 
ayı da öldilrülmüıtür. 

Mardin Umumf Meclisi 
Mardin, ( Huıud) - VilAyet 

umumi mecliıl toplantılarına bar
lamııtır. Yapılan seçimde meclis 
ikinci relıllğine Bay Rifat Akıoy, 
divan katipliklerine Siret Bayar 
ile Bay Hilmi seçilmişlerdir. 

NiND 1 

Yurtta Bayındırlık lıl•rl 

Adanada Yeni 
Yollar Ve Mek
tepler Yapılacak 

Adana, (Hususi) - Yeni ınal 
yıl lçJnde vilayetimizde mübil• 
bayındırlık lıleri başarılacakbt• 
935 bUtcesi geçen yıldon 31 b~ 
lir fulasile 770 bin lira olarıak 
kabul edilmiştir. Bu bütçeden ıot 
bin llraaı yeni yapılacak yol ., 
klSprftlere, 40 bin lirası da yeni 
latasyon caddesi Uzerinde yaptı' 

nlacak yeni mektebe, 12 bfO 
lfraıl hUkümet konağına ilaf• 
edilecek kısma, 10 bin liratl 
koıu yerlnde yapılacak tribün• 
harcanacaktır. 

K6y mektepleri için 935 yılıJI" 
da yeni bir program tatbik edl' 
lecektlr. Bu programa göre k61' 
lerde 2 Ye 3 sınıflı mektcpl.t 
yerine bet aınıflı yab mektepleri 
kurulacaktır. Bu husuıtaki tahıl' 
aat kabul edilmiıtir. 

Hnkumet dairelerine mOracaaf 
eden halkın itlerinin kolay g& 
rtllmeıl ve çabuk bltirllmesl içi• 
YllAyet konağında bir halk ınU' 
racaat bürosu açılacaktır. it aah~ 
lerl evvela doğruca bu büroyl 
mtlracaat ederek işlerinden ma' 
lumat alacaklardır. 

Sivrisinek ve hastalık yuva" 
haJfne gele Ceybandaki MercJmd 
ırmağı tamamen temizlenecekti~ 

934 yıla içinde viliyetinıİI 
nnfuau 351 bin kişiyi bulmuştuft 
bu yıl içinde gizli nUfuılardd 
26, 131 doğumdan 19, 114 kifl 

· yeniden nUfuıa kaydedilmif 
225 l kişi de dışarıdan geler.I 
teıcll edHmlıtir. 

Adana, 25 - nisan pertembl 
gtlnO çocuk esirgeme kuru_.. 
menfaatına Halkevi ıalonuncl' 
gttzol bir balo Yerilecektlr. 

Adana - C. H. fırka11 tarafıo' 
dan haftada bir defa olmak uırf 
fırkahlara bir kurs eçılmıttır. 

K}rkağaçta 
Bir Otomatik Telefon 

Merkezi Y apdıyor 
Kırkağaç, ( Huaust ) - Bur~ 

dakl posta ve telgraf idar• 
otomatik teıisat yaptırmak tıı.etf 
harekete geçmitlir. iki mtif etti ti' 
nezareti altında birçok arnel' 
çahımaktadır. Akhiıar ve Bolu il' 
yakında otomatik şekilde kon~ 
ıulabllecektir. Muhabere merkP 
Kırkağaçta olacak, hattın bl 
ucu da Ankaraya ba~lenacaktır• 

Karamanda Fransızca Kurs• 
Karaman ( Hususi ) - Hal 

fırkaıında Fransızça öğreo:n~ 
lateyen gençler için blr kura a~ 
mııtır. Hemen bütün Kat anı 
gençleri bu kuraa devam ttaıeW 
tedirler. 
-· ·····- ··-· ·-·· ~ 
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7 NISan 

( Slga•et Alem~) 
Irakta 
iç Sıyasa 
Kavgaları 

Bir mllddettenberi kom4a frakın 
iç siyasasmda rahahızlt k allnıetJerl 

belirmektedir. Bunun bir neticeıl 

olarak Divaniye havalisi kabilelerin
den birkaçı hfikumet merkeziae kartı 
alenen isyan bayrağını çekmiılerdJr. 
Bağdat hükumeti de bunların Uzerin• 
kuvvet göndermeye meebur olmuıtur. 

Vaziyet timdi bu ıekildedir ve 
elinde kuvnti tuta1un bu mGtkillleri 
Jenmeai kadar tabii bir t•Y olamaz. 
Fakat i•tlklAlia• benOz knuıan, lngi
llz mandası albnda çetin bir imtihan 
geçiren (rakın, vatan menfaatlerinin 
fU veya bu tekilde tellkkial ytlztinden 
dahili bir bube giriım•lr tehllkeainl 
p•e almaaı kadH acı bir t•J olamaL 
Bu acılığın d•h4etini koıntu Yuna
ni•tao htmıı Ye bil& da tatmakta 
bulunmuştur. Buna benzer daha birçok 
mi1aller g8stermek mOmkDndGr, ın. 
Daenaleyh Iraklıların menfaati, bu 
•aaiyetJ bu an ••nl ve umumi bir 
~enk daire•inde teniye n tasfiye 
etmektedir. 

DiyorlH ki, bu kardeı nizaının 
arkasında, Irak manda•ını bırakmıt 
olduğundan dolayı e•ef duyan esra• 
rengiz el vardır. O el ki, t"mdiye 
kadu yakna farkın bGtün mGcade1e
leriade tHirlnl glSstermif, nAbak y•r• 
birçok kaa dakalmeaine Hbep 
olmuıtur. Bu hakikat belli oluuca, 
bu mBnazeayı kın kHip yaraları 
ıarmıya koyulmak evleviyetle bir 
saruret olur. - Süreyya 

Gazeteci Jekob 
Almanyada ibret İçin 

idam Edilecek 
Bale, 5 ( A. A. ) - Burada 

'ıkan Nasyonal Zaytung gazete
•inin Berlin muhabirler~ kaçırılan 
gazeteci Bertold Jakobun hiyanetl 
yataniye c6rmU ile muhakeme ve 
ibret için de idam edileceğini, 
yüksek bir memurun ağzından 
duyduklannı bildirmitlerdlr. 

Almanya, bu meseleyi hiç bir 
suretle bir hakem mahkemeaine 
tevdi edecek değildir. 

Televizyon Konferansı 
Nia, 6 (A.A.) - ltalya, Fran• 

u, Amerika, Belçika, Jıyiçrenln 
IJtirak ettikleri ar11uluaal televzi• 
JOn konferansı toplanmıtbr. 

7-4 -936 
Edebi 

Tefrikamız 

SON POSTA 

BARiCİ TELGRAFLAR 

Hindistanda Yeni Gürültü er 
Gandi Tekrar 

Harekete 
Geçti 

Hldlsenln BUyUme• 
sinden Korkuluyor 

Bombay, 6 ( A.A. ) - Gandl 
hareketinin bl\yllmesl ihtimaline 
mebni, Hind hükumeti mftdafaa 
tertibatını takYiye etmektedir. 

Gandi taraftan meb'uslar, 
mecliıln bu celıeainde 1400'den 
fada tadil takriri Yerecelderdir. 
Hllkdmet, mecllıte tlmdiye kadar 
13 mağlubiyet kaydetmiştir. 

Gandi, zlrat bir kalkın ma 
pl4m yapacaktır. Bu pIAna glSr• 
uluıun gıda rejimi tetkik edile
cektir. Gandi propagandasıoa 
yakında başlayacaktır. 

Mançuri 
lmperatoru 

Tokyoya Vardı 
Y okohama, 6 ( A. A. ) 

Mançuko lmperatorunu Japonya• 
ya götOrmekte olan Hiyel harp 
kruvazörü, buraya gelmiıtir. 
lmperatorla maiyeti derhal kara• 
ya çıkarak, huıusl bir trenle 
Tokyoya vasıl olmuşlar ve lstas• 
yonda, Japon lmperatoru ile 
parlak bir heyet tarafından kar
tılanmıtlardır. 

Iranda Büyük 
Demiryolu 

Roma, 6 (A.A.) - Birçok mO
hendiı ve ameleden mlirekkep bir 
gurup Irana hareket etmittir. 
Bunlar, Hazer denizini Basra kör
fezine birleıtirecek olan btlynk 
demlryolunua lopıında çabıacak· 
lardır. 

No. 
Yza•a: -

Mahmut Yesari 29 

Hlnt ulu•al lideri Mahatma Gandi 

(intihabat 
Kavgaları 
Berezilyada Birçi>k Kimse· 

ler Öldü Ve Yaralandı 
Riyö dö Jeneyrö, 6 ( A.A.) -

intihabat eanaaında bazı bAdise• 
ler olmuştur. Muhalif mebuslar• 
dan 10 kiti yaralanmış, birçok 
kimseler de ölmüı yahut ağır 
ıurette yaralanmıılardır. 

Askerden de bir ölü, 4 yarala 
vardır. 

Habeşistan Yalan 
Mı Söylemiş ? 
Roma, (A. A.) - 23/3 geceal 

Eritrede çıkan hAdise hakkında 
son Habet tebliğinde ortaya 
ablan iddia resmen tekzip ediliyor. 

Amerlkada Bayınd1rllk 
Vaıin gton, 6 (A. A.) - Bayın· 

dırlık iflerioe harcanacak 4,880 
milyonluk tahsisat Ayan meclisi 
tarafından lastik cdilm:ştir. 

dumanlarla dolmuş havayı blla
bntnn ağırlattırıyordu. 

25 Bin Mil 
Yükseklikte .. 

Sovyetler Dünya Yüksek
lik Rekorunu istiyorlar 

Moskova, 6 (A. A.) - içinde 
1olcu olmıyan bir Stratosfer 
balonu Moskovadan uçurulmuı, 
125 mil uzakta yere lnm.ştir. 
Sovyet hükumeti 25 mil kadar 
yllksekliğe çıktığını bild irdiği bu 
balon için dünya yUksek uçut 
rekorunu lıtemektedir. Balcnda, 
uçuıun inkişafını takip etmeye 
mDıait radyo tertibatı vardı. 

idam Kaçkını 
Amerikada Bir Halk Düı· 

man Daha Yakalandı 
Dallas (Amer:kada) - Ame• 

rlkanın bir numaralı halk düşmanı 
Reymon Hamilton, poliı tarafm
dan yakalanmışhr. Bu haydut, 
geçen sene yazın, idama mah
kümlar höcercsinden kaçmıştır. 

lapanya HAdiselerl 
Madrit, 6 (A.A.) - Ulusal it 

federasyonu namana bir heyet, 
Baıbakanı ziyaret etmiştir. Tema
yUltı, anarşbt ve aendikaJist olan 
bu federas; on, kendi teşekkUliine 
dahil olup kapatılmış bulunan 
denizlerinin açılma11nı lstemittir. 

Bulgar 
Hariciyesi 
Gençleştiriliyor 

Sofya, 6 (Huiuıt) - Gospodin 
Pavlof'un Ankaraya tayininden 
ıonra Bulgar hllkftmeti, Atine 
Sefaretine genç Bulgar diplomat• 
larından Şişmanoru, Prag Sefa· 
retloe de doktor Karacofu tayin 
etmiıtir. Bunlardan baıka Bulgar 
Hariciye Nazan Batolof'un ıaze
tec;(ere ı6ylediğine göre, Tiran 
Sefaretine de M. Minçef'ln geti· 
rilmesi lçlo Çar iradeal çıka· 
rılm11tır. 

değil; çok eaki bir doatu, ehbtabı, 
arkadatı zannediyordu. 

Çam Tırtılları 
Hacerin boğazı tıkanmış, gı· 

cık tutmu,tu. Mend:Hni ağzına 
götnrerek bogulacak gibi ökaUr
miye baılamııtı. 

Zihni Efendi, ıaif, ıuçlu ıuçlu 
bakan, .ne fazla abmlı, ne de ae
vimsiz bir gençtl Fakat Hacer;n 
glSzllnde, o dakikada, inıanlann 
en alımlısı, en sevimlili, eo tirini 
görtinllyordu. O, erkeklerden aıkalmazdı; ytı

dhıe gftl•ler, a6z atsalar, yine 
•ldırmazdı. Fakat böyle merakla 
•• suaarak bakıı. genç kadının 
kanını kurutuyordu. 

Ömer Ağa, kahYenfn kapısını 
açtı, girdi ye biraz tereddlitle 
kapt etiğinde duran Hacer• iıaret 
etti: 

- Buyurun... Burdan gideceğizl 
Kapıma açılmaaile kahYedeki· 

lerin g&zlerl aynı noktaya dikil· 
•itti. Ömer Aia, ilerledi ve 
Hacer, meraklı, müteceuia göz· 
lerin ağırhğını, kalbinı:le ve omuz• 
larıuda duyarak, sıkııık maaalar 
arasından ytlrlidil. 

Kağıt oynayanlar, kAğıtlan 
ellerinden bırakmıtlar; nargile, 
kahve, çay içenler, marpuçları, 
fiacanları ellerinde tutarak bakı
)'orlardt. Kahvede, hiç kimse 
konuşmuyordu. Hacer, kahvede 
oturanl~rın yl\ılerini ve ıekillerinl 
8eçememişti; ylirUrken ayaklan 
tlotaııpta düşüvermemek için 
•d11nlanna dikkat edi:~ ordo. 

. . Kahvenin arka tarafında, otel· 
Clllln od• dediği yere ıirerken, 
Hacer; UZWl bir nef eı aldı. 

Burası, odadan ziyade, kah· 
Yeye camlı kapı ile açılan büyük 
bir ylike benziyordu. Ömer Ağa, 
kahyeden iki lakemle aldı: 

- Buyurun, oturun! dedi. 
Genç kadın, nereye oturaca· 

ğını f8fırmııtı. Bu, yllk azmam 
odacık, duvarın iki tarafına kon• 
mut eski tahta sandıklar ve 
yatak bağlarile, bilsbUtiin darai
mııtı. Camlı kapıdan başka bava 
alacak deliği olmadığı için kahvenin 

bütün ayak, nefea, tönbeki, tütün 
kokuları odanın duvarlanna, ha· 

Tasına sinmişti ve camlı kapıdan, 
bulanık, ağır dumanlar ıızıyordu. 

Hacer, bUzlllerek oturdu. Du· 
Yarlara dayalı aandıklar, yatak 
bağ(anndan da ekş~ bekAr terine 
benzeyen ve çllrümüş kösele kil· 
fünü andıran ayrı bir koku, ıinal 
ainıl dağılıyordu. 

Hacer, buruını, Istanbulda 
iken, adadıgJ adağı yerine getir
mek için alltiği, kandllyağı, 
içyağı, mum, gUnlnk kokan, ye
raltı ayazmalanna benzetiyordu. 

Ocak tarafından gelen sıcak 
bir bu~ bu iğrenç kokular ve 

Güze:ceotel kitibl Zihni Efen· 
dl, korkak ve utangaç adımlarla 
içeri girmişti. 

Kasketini çıkararak Haceri 
1elamladı: 

- Sabah ıerifler bayırolsun, 
bammefendiı 

Genç kadın, hem aksllrOyor, 
hemde selam Yeriyor gibi baıını 

ıallaycrdu. 
Ayakta duran Zihni Efendiye 

oturmasını işeret etti. 
Zihni efendi de havadaki b~ 

ğuculuğu hissetmişti: 
- Kapıyı açık tutalım. 
Hacer, 6ksilrd0, öksfirdü; ni· 

hayet gözlerinden yaşlar akarak, 
yorgun, bitik bir halde, kollarını 
yana sarkıtarak durdu; 

- Oh! Bittim... Bu, ne bava• 
ıızlık... insan, burada öHir 1 

Zihni efendi, Hacerio kartı· 
ıındaki iskemleye yan oturmuıtu; 
gUldtı ı 

- Geceleri, burada · yatanlar 
da Yar. 

Otel kltibinin saygı ile, 1evgi 
ile konuşuıu, Hacerin yüreğine 
dokunmuştu. Onu, daha birkaç 
1ıllıı evvel taoıdığı bir yabancı 

Zihni Efendi, ceketini kaVUf"' 
turmuı, önüne bakıyordu: 

- Bir sıcak çay içseniz, Ha· 
nunefendi... Gıcığı keser ..• 

Hacer, mendilile gözlerini tll-
mekte idi: . 

- Keser mi acaba? 
- Birebirdir... Duman, çok 

fazla... Genzinize kaçmıthr. 
Ve ocaktaki adama seılendi: 
- Hasan Efendi, bir iyi sıcak 

çay yap ..• 
Hacer, oradan çabuk kurtul

mak, kaçmak istiyordu ; 

- Peki, anlabmz ... Ne oldu? 
Yarı açık duran kapıdan, kah

vedeki mliıterilerin sesi duyulu
yordu: 

- Ey bacıfendi suı be yahu .•• 
- Su&:uyoz ya? saat batıou?. 
Sahte olduğu kuruluğundan 

ve zorla boğaz hrmalayııından 
anlaşılan bir öksUrük ba9lamııtı, 

Kahvede gülüşmeler oldu: 
- Vay, seninde mi gırtlağın 

inceldi? Ne boğuluyon? Gıçık mı 
tuttu? 

Hacer, bunların, kendiıine taş 

Sayfa S 

'( Gönül işleri J 
Koca 
Seçmekte 
Sevginin Rolü 

Ôtedenberi bakim olan bir 
kanaat var: Mesut izdivaç aşkla 
başlayan evlenmelerde görülür. 

Fakat ben size şimdiden ha· 
her vereyim ki 1evgi hiçbir za• 
man ıeadet iıareti değildir. Sev
gi, sadece, aşağıda sıralıyacağım 
Amillerden biridir. 

Sevginin aleyhinde değilim. 
Şüpbesiı seviıenlerin evlenmesi 
eyi bir şeydir. Fakat seyi9meaia 
mesut bir yuva kurabiJmeıi için, 
daha birtakım ıartları ihtiva 
etmesi lizımdır. 

Birçok memleketlerde, eıkideo 
bizde olduğu gibi, eYlenmede 
aık biç •ranmaz. Eskiden çocuk• 
ları ana babaları evlendirir. Çok 
defalar kız ve erkeğin rızalarını 
bile almıya lüzum görmezlerdi. 
Bu izdiTaçlar mutlaka fena netice 
verirdi denemez. Eski çiftler ara· 
11nda meiut olanlar, hem de 
ıimdikilerden daha me1ut olanlar 
yok muydu? 

Fransada ebeveyn ekseriya 
evlenmeyi maddi sebeplere llti· 
nat ederek yaparlar. 

Enell ıunu bilelim ki, evlen· 
me bir hafta ıonu eğlencesi de
ğildir. Bu mHele yalnız tarafey
nin mUıterek anlaımaıı, mü9terek 
fedakArhğı, mlifterek hllrmet ye 
muhabbeti ile balledilebillr, lfti
rak, ahp vermeyi istilzam eder. 

Sert, Amir bir erkek, yumu· 
ıak uysal bir erkek kadar evl 
yıkmakta Amil olabilir. Nitekim 
evi yıkma huausunda Amir bir 
kadınla muti Ye seıılz bir kadın 
arasında hiçbir fark yoktur. 

BatkaJan Ue Jyj geçinemediği 
için ıık aık lflnden çıkanlaa, 
bir yerde tutunamayan bir ada
mın, eyJUfk hayabnda kanu 
ile iyi geçinebilecetl de tabmha 
edilemez. 

Sonra lı hayabnda muvaffa• 
[ De'famı 10 uncu yüzde ] 

oldupnu anlıyordu. Ve bunun 
ancak bir baılangıca benzediti, 
daha arkası ıöktınedeceğl de 
hissolunuyordu. Hacerin, ıinlrlerl, 
damarlan karıncalenmakta JdJ: 

- Köyden ne haber? Çabuk 
slSyleyfnlz. Burada pek bunaldım. 
fazla duramıyacağım. 

Zihni Efendi, genç kadının 

ağlanacak halde olduj'unu ıörD• 
yordw 
-Köye gittim, babanuı: rahmetli 

Şerif ağanın evini buldum. An
neniz Emetl Hanım, dizlerinden 
ağrıklı, yatıyor .• 

Hacer, kayıtın: durmağa utan· 
mııtı: 

- Yal Vah, vah.. Ben de, 
öyle tahmin etmiıtim. 

Ocakçı Haaao Efendi, otel 
kitibl Zihni Efendiye aeıleniyordu: 

- Koyu mu o!ıun, hafif mi? 
Hacer, yavatça: 

- Hafif olsun, dedi. 
Zihni Efendi, kalkh, ocak ta• 

rafına gitti, biraz ıonra elinde, 
çay filcanile ge'.di, Hacere uzatb. 
Genç kadın, başile teıekktır eltL 

- Size zahmet oldu. 
Zihni Efendi, boyl\unu bük· 

mllş, oturmuştu. 
Hacer, s:cak çay!, ağzı yanarak 

yudum yudum içiJ ordu : 
- Sonra 1 
- Yataktan kalkamıyorlar ..• 

SJzln geldiğinize çok ıe\"İndi, 
ağladı .• 

(Arkası ıur) 
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To•ng• lkı .. ad H•b.,ı.,, Radyo Alalrangalaştıktan Sonra 
-Yalancı -Allo, Al ovvv! •• Bayanlar, ay ar!. 
ipek br.altitı Şimdi Gavin Kardeşlerin 

Kari &lelctabları 

Kitap Hasreti 
Karaköseliler Kitap 
Bulamıyorlarmış Arttıkça Artıyor Ş O J k Fransanuı lpep sanayii m•r~· d anını in iyece siniz! .• Evet, bunu b ize Karakösedell 

blr okuyucumuz yazıyor : 11 Kitap 
bulamıyoruz, kitap okuyamıyoruıı 
ldtaptan mahrum kaldık. ,, diyor. 
Çok can alıcı ve milli kültUrümll" 
zUn bel komiği sayılan bu mesr 
lede okuyucumuzun yazdıkları 
cidden acıklıdır: 

Mukagea•ll olan Uvon ıehri ti· Tu··rk Radyosunda Ned•n -
bazı ca .. et odaıı dünya· ..., 

nın 1934 yılındaki 
,_,.a_k_am_ı_a,._. yalancı ipek ılitih- Ulusal Eser Veremiyoruz? 
salatını 340 milyon kilo olarak 

tesbit etmiıtir. Bu miktar 1933 Neden "Ay lav )'U" lu" Jö 
yılındakinden faıl ve tabii ipek 

ı.tihanı tmm tam dokuz miılidır. tem,,li Şarkılar Söyletiyoruz 
Bilhassa Amerika (20 milyon) AmbS1adörün mer-

ve Japonyanm (2 ı milyon) kiloluk 
birer fezlahkla 1933 lıtihaalAhnı 
•ımıılardır. 

* 
Amerika otomobll unayll laer 
Dünganın yıl bu mevzua 

motö,.Jü na- dair bir lıtatistik 
k .1 t 1 R•freder. J 934 yılı 

1 vası a arı için bazırladıjı 

rakamlar da bugtlnlerde belli ol· 
muıtur. Bunları kınca aıaA"aya 
alıyoruz: 

1934 yılı ıonunda dUnyacla 
monut motörlll nakil vasıtalarının 
sayııı 34. 927. 121 dir. Buolarıa 
28.971.023 taneal binek otomobili 
(5.660.331) J kamyon, (27~.6 J 7)ıl 
otobtıı ve 2.080. 725 taaeal moto
ı iklettir. 

Dünyanın bu vaııtalarden H 
çok istifade edeni yukarı 
Amerikadır. Orada buluaanlana 
uyııı ( 24, 751,644 ) e varmııtır. 
Ataiı Amerika ile bera-
ber yeni dlayadald • •oe 
törlU vuıtalarıa 1ay111 1934 
•onunda 26; Avr~paaın O b11çu~ 
milyon Aıyamo Mai Okyanuıy•• 
nıo 800; Afrlkanın Qa .4()8 blndft. 

divenlerini çıkarken 
yukarıdan piyano ..... 
Ierl geliyordu. Bir• 
denbtre ıağda ve 
ıoldald duvarlara aaıla 
ıiyab kutular ya~dı 
Ye eam üzerinde dört 
1ahrlık kırmııı yazılu 
belirdi: « Sea çıku· 
mayıaıı, yavaı yllrll• 
y11nUz, yavaı koau .. 
ıunuzf.,, • 

Saidakl kapılardaa 
btrhaden geçtik ve 
ikinci kapıyı yava19a 
aetık. G6zo çarpaD 
ilk fOY, bol bir lftk 
altında pırıl pırıl 1•· 
11an koca•an ltlr laah •• 
SaJoa ıoldaa ti Ilı• 
rl7• kadar 11ıuyor Y• 

Viyolonlat Orhan, radyoda 
oparlör l>nQnde 

zelln kl1çUk gilvercin ka· 
nadıaı andıran ayağı hab
llzerlnde daha çok canlı 
ve oynaklaımaya baıladu 
Strook may hu* layk dö HD 

Keıtane saçlı genç kız, 
yumuk Ye 111anlkUrlU par• 
maklarıaı belindeki kuıağa 
geçirerek, kardeıtno baktı 
ve: "Dikkat et, kaçırıyor
aun!,, der gibi 16zlerlnl 
kırptı, ıonra dudaklarını 
dilile ıı)attı, bUıdU: 
Dat lı vay ay lav yuso ma9 

"Kıı burada uzun olur. bUtUd 
geceler, okuyabilmek için baf 
vurmadıj'ımız ıey kalmamıştır. Ed 
eıkl gazeteleri ıandıklardan çıka" 
rıp tekrar tekrar okuduğumu• 
aık ıık Yakidir. Bazan kltapııı• 
laktan elf mlılo altında bulunan bit 
iki romaın tekrar okumıya bar 
larız ve adeta ezberleriz. Okadat 
ki, buglln bana Hasan Bedriddl• 
ola tercDme ettiği " Manon Leı• 
ko,, yu ıorsalar, bUtUn 11atırJarınl 
bir bir anlatabilirim. Karakösedo 
oldutu gibi birçok yerler de d• 
bu mahrumiyet bllyOk bir sıkıntl 
halinde devam ediyor. lstanbuldao 
kitap getirtmemo kalkıyoruz. Tc
ahhütlll bir mektuba 12 kuruş, 
yine toahhUtIU kitaba 25 kuruf 
posta parası gönderiyoruz. Kitabın 
de~erl de 75 kuruşa olursa aıağJ 
yukarı bu kitap bize yUz otuz, 
yUz kırk kuruıa mal oluyor. Bu 
para da yalnız bir kitap içindir. 

1933 yıbnt\a dUn1adald bu 
arabalar aı knıur mllyoo oldy_• 
tuna göre 19J4 yılındaki '11.lktar
lar bir yıl GncHloe bıkarak 
yfbdo dört fazladır. 

Leıenıki n Orhan radyonun 

Ne glbel bu ıarkıda 
betendiif m öç kelime 
var: 11Ay )ay yu,, yani uaenl 
aeviyorum,, .• Nedenae bi· 
zim " aenl ınf yorum ,, 
ıözU, bunun yanında fazla 
uzayor gibi geldi. Orkea· 
~ra kısa bir nakarattan 
ıonra yine uzun bir "may· 
lav,,lı ıarkıya devam etti 

Uzak Anadolu ıehlrlerJ nf çlll 
kitaptan mahrumdur?. Bunun bolll 
baılı bir tek aebebl var: Bayiılz• 
ilk... Bir vakitler " Hachette ,, 
kUtUphanesl tUrklyede bir bayi 
teıkllab kurmak için bazı istek• 
ler ileri sUrmUıtU. Bu m11elonid 
ne olduj'unu bilmiyorum. Fakat 
muhakkak ki, birçok ıehirlorlmlr:I, 
kaaabalarımızı kitapsızlıktan ku,.. 
tarmak için geniı teıkiliitlı bit 
bayi atı kurulmasına ihtiyaç var 
dır. Kitapların pahalılığından tiki' 
yetçlyb. Bu pahahlık ta bayislı"' 
ilkten doğuyur. Kuvvetli bir bayi 
teıkllatı kuruldutu gtın kitap çok 
aablacak Ye bu yUıden de çok 
ucuzbyacakbr. Bilmiyorum, böyle 
bir İf için ıeneler mi lAzım?. 
Fakat lıtenllirse, her ıey çok ı 
çabuk yapılabilir. 

* Ötedenberl Al•anya dta7a 
Bira •alfa· bira ilaracab11da 

ıgllndtJ ]apo11 iyi bir •••ide 
,_ b 

1
• aahlptfr. la,.,ılte-'""'a • ı d •• ~~---... re en ıoara ~ 

Çekoalovakyanın 6nlbıde olaralı 
dllnya iıtatiıtilderbıde llrlncl yeri 
tutar. . 

Fakat dUnya 6konomlk buh· 
ram bu memleketin bira lhtl· 
yacatım sarsmııtır. 1929 da 611 
bin hektolitre bira ihraç eden 
Almanya l 933 te ancak 225 bin 
hektolitre mal dışarıya gönde· 
rebilmiı geçen yılda lae zorla 
215 bin hektoJitreyc ihracatını 
Yardır a bilmittlr. 

Almanya bira ııınayli bu va• 
:ılyeti doğrudan doğruya Japon• 
yadan gördükleri kuvvetli raka· 
bete atfetmektedir. Japonlar bil· 
hasıa ucuz biralar üzerinde btı
yDk adımlarla llırJJemektedirler. 

- ----.....· - . . . ..... _ .. ,....,.... 1 .... ...-.....- ........... . ... .,._ 

Bir Doktorun 
Günlük Paıaı -
Notlarından (*) 

Kızıp Sinirlenme 
Bir adam kızıp einirleoince hara. 
ret ytikeelir. Hiddet, böbrej'imizin 
tam tizerinde bulunan guddeden 
çıkan adrenalinin tana yayılma· 
ııoa . ı~bep olur. Bu hal kanı atei• 
lendırır ve adaleleri aci ve tedit 
harekete ıcvkeder. 
Kanda adrenalin faılalığı, bir 
kavga veya bir adali lrnrPke tle 
derhal 1arfedilme%se, r.ararlı oJa. 
bilir. 

Hidd~tli adamın kalp çarpı şı daha 
siiratlen ir ve 72 den SJ )'e çıkar. 
Kanın süratle deveraDı Jüzün 
kızarınaeını muoip olur. 

rJ Bu TJOlları kealp Hkluyın z, yahut 
ltlr albUıne yapıttırıp kollekılyon yapı· 
nız. Sıkıntı umınını:ıda bu notlır b ir 
doktor rlbl inıdııdınıu yetııeb'Ur. 

Radyo•un iki emektar ıpikeri Bay 
n Bay Sadullah 

nllııayetlnde iki kola ayrılarak<<T» 
ıeklinl alıyor. 

Biz içeriye airerken, radyonun 
Jklncl apikeri bay Sadullah, uzak· 
tan bize, parmağını ağzina ba .. 
tırarak: 

- Suı!. Diye iıaret etti. Koca 
ıalonda çıt yok. Bny Meıut 

Cemil uzaktan orkeatraya lıaret 
etti. Hafif bir tık tık .. ve birden 
blre bir uğultu .• Orkeıtra başladı. 
Aruıra yaprak deği9tfrdlkçe ıef 
dorkeatr elind ki yayile uzaktan 
uzağa lıaretler veriyor, garip 
ııar!p fakat aj'.ıını açmadan 
söyleniyor. 

Bir ıntun kenarında konuımadan 
beklerken, bundan bir ıene evvel 
radyoda alaturkaoan ıUrdüğU sal· 
tanatı dütünüyorum: Zavallı ala· 
turka .. ' 1hey hoy,, leri "medet,, 1eri 
11yandım .. lari!e nihayet "teverrüm 
eyleyip,, gitll Ne etti ise kendine 
etti. Okadar ) anık yanık gönlH 
yaralamamn mana11 da var mıydı!. 

Orkestra konseri birdenbire 
bitti. Fakat sesıizlik hala baki .. 
Bay Sadullah ayaklarının ucu, a 
baaa basa or,arlöre yaklaştı ve 
bir vi dayı birden çeviriverdi. Sanki 
koca sa:cm, dakikalarca tenffüs
aüz kalmıt h:ııtalar gibi birden· 
bire boşanıverdi. Piyanonun ka
pağı "çat!,, d i) e kapandı, şef 
dorkestr yan cebinden mendilini 
çıkararak: 

- Ohhhhl. Kel to!.. di) e 

bir konserinde 

M.ea'uı Cemil 

derin derin ıçım 
çekti. Piyanlıt ıl· 
gara tabakasını u· 
ıatıyordu: 

- Sigaretl .• 
- Merail.. 

Biraz ıonra ya· 
oımıza gelen rad· 

yonun emektar ıpi· 
kerl Mes'ut Cemil 

ile konuımıya başlamıştık. Fakat 
bütlin mUkilemeler hep kesik kesik. 

- Vakit yok ki diyord u. Bi· 
ıim de bUtun UzUntUmUz, radyo· 
nun ufacık bir falsoya maruz 
kalmamaaında.. Eh, ne yapalım. 
çalışmak, uğra§mak ... Bay Mes'ut 
Cemil, karşı sigara odasından 
ıeslenenlere doğru döndU. 

- Ün minUt, jövlyenl.. Dedi 
ve bize dönerken aeanıın başlama 
zili uzun uzun çaldı. Artık Bey 
Mes'ut Cemille konuımak bir 
mesele. Yeni bir seanı baılıyor .• 
Orkestra yerine geçti, iki genç 
kızda oparlorun önUne.. Bay 
Sadullah yine vidayı çevirdi ve 
uıaktan kaıı gözU ile tef dorkea
traya hazır olmaaını işaret etti. 
Sonra aalonun ıeaıizliği jçlnde 
top gibi bir ır.s: 

·- Allo, allol.. Euraaı radyo 
lıtanbul!.. Bayanlar, Baylar! •. 
Şimdi Ga vin kardeşlerin f&nım 
dinleyecekainiz 1 .. 

Tık, tık.. Ve orkestra baılad1. 
K11a bir uvertür .. Genç kardeş· 
Jerdenbiri, sıüvercin kanadına 
benze) en yumuk ayağım yumşak 
ha:ı üzerine vurarak bekliyor .. 
Şef dorkeıtr yay1:11 kaldırıp 
indirdi.. Ne tuhaf sea. Ben birçok 
lngilizce ıarkılar dinlediğim halde, 
Türk radyosundaki lngiliıce şarkı 
kadar tuhafıma giden olmadı. 

Ayyy lnv yu, veri Maç 
Uö kalur of yuuuur ay:ıı 

Ve .. Ay,, Jar uzadıkça matma· 

ve ıuıtu. Ben bu ıarkıdan niçin 
müteessir oldum. Bunu iyice kesti· 
remi yorum. Fakat aklımın yattığı 
ıu: 

Türk radyotunda neden mllll 
eaer vereruiyoruz, neden " may 
lav,, lı 11 jötem ,, il ıarkılar 
ıöyletiyoruz ? •.• Bu, balledlle
cok bir mesele.. Dünyanın ın 
kuvvetli propaganda vaııta• 
ımı, böyle mi kullanacağız? Bir 
zamanlar gariptir, tuhafbr diye 
başka memleketlerde lıtanbulu 
ararlardı, Şimdi 11 bizim ıarkıları• 
mız, bizim musikimiz çalİnıyor, 
lüzumıuz şey.. Kendi radyomuz· 

dan dinleriz,, diye lıtanbul aran• 
maz oldu .. 

Bay Meaut Cemli henüz daha 
yeni olduğumuz, eserlerimizi yeni 
vereceğimiz kanaahndadır. O 
günU dört gözle beklemeğe hak· 
kımız yok mu? 

Bir aene evvel, radyo poıtane 
UıtUndey ken gitmiıtim.. O zaman 
alaturka bütün cUnbUıU. çfganeıi 
ile binanın Uıt katını gUmbUr 
gümbür öttUrUyordu. Şimdi, radyo 
tamıımıyacak bale gelmiı.. Kartı 
ııgara odesında franaızca konuı· 
malar ititiliyor. işte orkestra bittf. 
Bay Sadul.ah oparlöre yanaıtı: 

- Allo, Allo!. Bayanlar, bay· 
larl ŞimdJ alafıranga plik neırl· 
yahmııdan Şuberti dinleyeceksiniz! 

Düğmeyi çevirdi ve birdenbire 
1alona sealer hücum etti. Plak 
odası ıalonun gerlıinde.. Şimdi 
oraaı çalışıy or. 

Radyo alafranga olalı büyUk 
bir eksiklik içinde yUzUyor. Bu 
eksiklik nedir?. DUtUndUm, uzun 
uzun dUşUndUm ve bulabildim: 
Radyo henUz Ulusal radyomuz 

Karaköıe okuyucularınızdan 
M. Macit 

Adapazarı Bekçileri 
Adapazarında bekçi teşkl114 

tından tikAyetçi olmıyan hiç kimı• 
yoktur. Bir kere bekçi licrotlerl 
fazladır Ye niabetslz bir şekild• 
alınmaktadır. Ayni mahlede bit 
evi olan bir kimse ( 25 ) kurut 
Yeriyo11a iki evi, iki Uç mağazııı 
ve ardiyeal olan da ayni ficretl 
Yermektedir. Birkaç defa bu hu" 
ıuıta yaptığım müracaatlar hiçbir 
netice vermedi. 

Adapazarı Baılar mahallesind• 
Hacı Ahmet ıokağınd• 
No. 18 de Süleyman 

····························································• 
haline gelmemlıtir. Suç nerede?. 
Muhakkak ki, Uluaal Herslzlikt• 
ve Ulu1al aan'atkAraızhkdadır. 

Radyodan ayrıhrken merdiven• 
lere kulağıma aealer geliyor .• 
Jimnastik dersleri. . ince bir ıe• 
keaik kesik anlatıyor: 

- Şimdi benimle beraber ha" 
reket ediniz. Sağ elinizin parmak .. 
larını sol ayağınızın, ıol elinlıİJI 

parmaklarını ıağ ayağınızın blle1' .. 
lerino geçiriniz. Yaptınız mı? ŞillJ .. 
di benimle beraber.. Bilir, iki, 
bilir, ikil. Hareket ediniz. Old&.I 
mu efendim. Şimdi büyük bit 
adım atsnıı. Ayaklanmzı açınıı, 

açınızl.. Açınsz efendim!.. - ..f' 
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Derin Bir Çu
kur: Mekıikaıım 
Chlhuahud ha· 
nllıinde 6SOD 
ayak dertnllzla
de, JOO mil usım 
luğunda bir çu
kur buluomuttur. 

ıan• 

dallarına ko1a
maılar. oı,ıerlle 

çekerek ıı•tirlr· 

Afrika foıratları; 
l!llnguide bir 

Kaybolan Ada : Tuna 
da ıs yıl evvel seLst!•l• 
de kaybolan bir ada 
tekrar meydaıuı çık· 
m ş ve eski aahibine 

ver• ınl stir. 

fHfat aaadenı ~~

111
,., 

bulunmuıtur, 1- " 
talya artık bunu 
bariçtH fetlrt• 

Köy r adyo! . aı .. 
HlndiıtaR •ı bil
tin köy' erine 
birer tanı radyo 
makinHI ko ul• 
maıı"a baılan· 

nn,u·. 

m:yecektlr. 

Meydana Çıkan Şehlrı 
Cenubi Ameıikada bir 
selıele, eıklden May 
adile anılan t•hrln 
harabelulal meydana 

çıkarmııtır. 

Krııgerin eararengiz. 
kaya' arı araııında •ah
ıller tarafından ya• 
pıl11119 heykeller bu-

lunmuştur. 

çe9lt ot vardır ki mU
temadlyen yer deilt· 
tfrir, ayaklı gibidir. 

Parmakları 
ile Gören 

Adam! 
Boks Yapar, Golf Oynar, 
Kürek Çeker Ve Yüzer 

lnglllı yüzbaıııı Gerald L0w17 
bOyük muharebenin ilk aDnl6rlade 
iki g6dlnden 1aabrum kalmııtır. O 
vakltt•a beri ,a, r•riae pa.rma• 
kullanmaktadır. Bir lngillz 1raıeteoiıl 
diyor ki~ 

YOzba1ı71 dGa mlbk•meden çıknr
koa gCSrdOm, aleyhine açılan bir &arat 
ve zi7an dna.ıaı kaybetmiıti. Hid. 
detle dıtarıya flkıyordu. Kapının 
önllnde h•kleyen otomobiline btoe..
ken arkaıındın 7etlıtim; 

- Size bir ııi'ara t6ktim edeblllı 
miylm? 

- Teıekkür ederimi dedi •• uzuD 
parmaklarını hiç tereddGt.Oz kutuya 
uzattı, bir tane aldı, ıonra cebinden 
kibrit çıkardı, alevini benim ııgaranıa 
tuttu. 

- Hakikaten karmGıilnQı? dty• 
ıordum. 

- Evet, dedi. Fakat parmaklarım .. 
la 8'6rtlyorum. Be11 de, mahiyetini 
tarif edemiyecetlm bir albucı duygu 
Tardır, g6ztln yerine kaim olmuıtur. 
lıitmitıiaiıdir, bokı yaparım, golf 
oynarım, kGrek cekerlm ve yG:ıerlm •• 

················••e•••·························••e•••••e••••••••e••···-··········· ... ••••e••································································ 
Bir Adam Satılıyor1 25 Yıl Evvel Neşr'!!!!_lmigen Mülakat! 

Altı Türk Lirasına ! 
·--..... ---..,---···-·-·----......... 

Esareti Hürrigete Tercih Eden Bir 
Buçuk Milyon Kadın Ve Erkek ... 

lngillz gue· 
telerinln Habe
ıtstanda yaptık
ları bir ankettep 
anlaıddığına aö· 
re orada kadıD 

•• erkek bir 
buçuk milyon 
esir vardır. Bu 
Hirler "ehli hay• 
Yan,, muameleıl 

görürler. Pazar· 
da 1erbeatçe 
alınıp satılırlar. 

Beherinin kıy• 
moti bizim pa· 
ramızla ''6,, liradır. Gördükleri Jı 
Avrupada öküzlere ve beygirlere 
gördürülen ittir, altından kalkıla
maz. Bununla beraber bu eairlerin 
•eziyetlerinden memnun olma· 
dıldarı aanılmamabdır. lngiliz 
gazetecisi içlerinden yUzlercesi 
ile konuşmuf, hepsine de ayrı ayrı: 

- Serbest kalmayi illter mi· 

ıinlr ? diye ıormuı, menfi aevap 
almıştır: 

- Iıtemoyiz, sonra aç kalırız, 
çıplak kalırız, demiılerdir. Haboı 
kıralı okuyup yazmıf, oldukça 
yllkıek tahsll görmUJ, zeki bir 
adamdlr, ve eaareti kaldırmaya 
çalışmaktadır, fakat bu çahıma 
ıında henüz bir netice çıkmamııtır. 

Bu Da Bizde Oldu: l:Jir Doktor 
75 Yaşındaki Kadın 90 Mahkum Oldu 
Yaıındakl Kocasından 

Gebe Kaldı 
Kaı, (Husuai) - Ahlatlı kö

YUnden Hacı Hüseyin 90 yaşına, 
karısı da 75 yaşına gelmiı ve 
ikisinin de gözleri görmez ol· 
nıuıtur. Bu kadar ihtiyarlığa 
rağmen Hacı HUıeyinin karnımın 
kendiıinden gebe kaldığı anla· 
tılrnıştır, fakat ihti) ar kadının 
•Ut cihazı bozulmuıtur. Bu yüzden 
doğacak çocuk gelin!~rj tara• 
fından emzirilecektlr. Doksan 
Jaıındaki baba ile 75 yaşındakj 

Londrada bir kadın gece ıinema• 
ya gitmif, OııOyerek hutalanmıf. 
Birkaç giln ıonra ö~ınüt ve bu ölüm 
neticHinde de kendiıini ıirorta eden 
kompE nya tar ah ndan, C: oktoru aley
hine bir dava açıJmııtır. Davanın 
Hbebi dokloru·1 derhal davet edilmiı 
olmaı · na rağmen bu davete ancak 
kadının öldıiiü rön sritmif, H dolıt· 
yısile öı ümüne meydan bırakm~t 
o'muıdır. DoHor elli lira tevbıh 
cezaaına mahkum olmuıtur. Hata11 
tıkerı ür ederse iımi ilin edilecektir. 

· ~;;~d~~' d~ğ~~~k· b~'Çd~~k ·h;rk~~ .. 
tarafından merakla beklenilmek• 
tedir. 

Bir Diş Sarmısağın insanları Yüz Yıl 
Yaşatmakta Oynadığı Rol 1 

FranHDıa çok UnUl ırazetecHeria• 
den biri bu dakikada, 2S yıl nvel 
yaptıj'I bir mOllkatın o &aman ba1ıla• 
mamıt olmasından dolayı bGyDk bir 
ıaa duymaktadırı 

Bu meslekdaıımız o uman 8'•H• 
teeUIQ-• yeni lntilap etmit ve ilk 
lılerden biri olnrak da yazı mldOrU 
tarafından (110) 1aıını geçen bir ihtl-
1arla mtU&kat yapmıya gönderllmlttlr. 
Mealekdaıımızın ıorduğu ıorgu fudurı 

- Bu kadar yaıamak, hele bu 
derece ıeaç ve dinç kalmak l9la ile 
1aptınıı:, ne 7apıyoraunuı:1 

Aldığı cevabı da, bira. tadil ede
rek 7aııyoruz, ıudur: 

- Hu gece •.• vllcudllmGn mün11ip 
bir y_erine bir dit Hrım1ak .aklıyorum! 

Mialekdatımız bu mlll&katı yaıar, 
gaıoteıino getirip verir, fakat yazı 
mQdflrU okuyuncaı 

- Adam 1enlnle alay etmfı, dlye• 
rek yırtıp mepete atar r 

Aradan 25 yıl geçmlı n i'eDV 
gazeteci de timdi ıahretli bir romauoı 
ayni zamanda da mDhim bir ırazetede 
ıOtua aahibl olmuıtur. HorgiJa bif 
fıkra yazmaktadır TC geçen gGn de 
7a1111nıo mevzuunu bu e1kl hatıraya 
haaretmittir. Fakat bu fıkranın çıkbtı 
gflnOn erte.inde mulekdaıımıı Fran• 
aanın tan ·nmıı doktorlarının birinden: 

- '' Eğer 25 yıl evvel yaptı;tnız 
milllkab o ıaman neıretrnlı olaaydı· 
dınız birçoklarına btlylk iyiliklerde 
bulunmuı olurdunuz r " cümlui 11. 
başlayan bir mektup almaa mı? Bu 
doktorud ılJy:editi ıudurs 

- " SarmıHk ditl me .. lul oku-
7ucular1nıs aruında birçok lAtifeler 
7apılmn1ına "bep olabilir, fakat 
fayduı fennen tahakkuk etmiı, bil• 
hat1a profe1ör Loeperln yaptıtı tec
rGbel6r ile dotrulutu tamamen mey
dana çıkmıt bir uıul~Or. Sarmıaakta 
(Hypotenıive) hat1a vardır.Kullamldıtı 
takd:rde birçok ihtiyarların ölGmüne 
Hhep olan (Hypertınslon)u yener hiç 
detilıe sreçiktirir, fazla olarak Jiae 
1:lrm11ak çiter kangrenini, clfer 
g"enitlem11lni lyi eder, karacıtere 
bliyOk fayduı nrdır .,, 

Size o mUllkatı veren ihtiyar 
ıOphe yok fennin bize bugDa 8tret• 
titlnl o zaman biliyor, detildl, eadeee 
1arm11atın ha1aaları hakkında atalar• 
dan kalan ı6zu babrlamııtr, tatbik 

Bir Yaldız Daha Rahibe Oldu 

Matmazel Jannl Luksld dört 
yıl evvel bir Amerika ıinema 

ideal Hükumet 
Münakaşa 

Geçin hafta parlıte Ambuudlr 
tlyatroıunda, hıncahınç dolu bir 
ıeylrcl kOtlHinin önGnde iki avukat 
ideal hükumet ıeldlleri Gzerinde blr 
mGuakaıa yapmıılardır. ATukatlardan 
birlnciıl ff enri Klrolliıdir, milllyet
perver cflmhuriyetçllerln namına ı6z 

ıöylemiıtır. Kanaati ıudur; 
- "Faıizm, Hitlerizrn, Rozveltzm 

ediyordu, bugün biı ııarm11njtı ağız· 
dı:<n veririz, fakat humedemiyen için 
baoka tilrlO de kullanırız, o, da öyle 
yapıyordu.,, 

MHlekd,aşımızın tee110r duyma1ı· 

oın Hbeb.ni timdi aolamı\jlilını;ıdır. 

k o m p anyaıınln 
Franıada tertip 
ettiA'l bir mllsa· 
baka da " Foto 
jenlk " olarak 
blrfnciliği kazan• 
mıı ve o za· 
mandanberl bJr 
çok flllmlerdt 
rol almıftı, yıl• 
dızlar aıraıına 
geçmlıtJ. Parlak 
bir lt:tlkball var• 
dı. 1 ialbukJ bu 
genç kız geçen• 
lerde hiç kim· 
ıoye haber •er· 
meden bir ma
nasbra kapanmıı 
rahibe olmuı· 
tur. Sebebi belli 

l deAildir, fakat gazeteler "aık 
yelıl olal!ak,, demektedirler. 

Şekilleri .. · Nasıl 
Ederler? 
n Hlre, hepsi de mllli7etperv•r 
uıullerdlr, Fakat parlemento haricin• 
de çahıırlar. Gittikleri yol " lr1i " 
detlldlr, bllakiı " ini ,, idareye 11rt 
dönerler. Eski demokraai uıulil 
meydandan kalkmaktadır, fakat 
kıral1ılıı: çoktan ölmüıUlr.,, 

ikinci avukat kırallık taraftarı 
Metr Mari do Rouxdur. Kanaati 
ıudura 

- İni uıul iyidir, Sırplıların genç 
kır:ıl Plyere gösterdikleri a:ıdakat 
bunun bir delilidir. 

Münakaıada her iki taufın da 
mcnıupları vardı, hiç kimıe en kl-
çük bir aüm11yi1 yapmamıtt.r. 
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8amanllk Seyran Olur 1 

Yekta, Kocasından Korkuyordu .. 
MoakoYa (Stalin) 361 m. -

18,ao. Blyllk akademik tiyatro
dan: Bir opera temılll. 22,45: 
Danı havaları. 

Yekta reakçe bir mumyadan 
farksız hale gelmltti. Beyni uğur 
muı, kulaklan uğuldamaya, göz· 
(eri kararmaya baılamıtb. &yıla• J 
cak raddedeydL iki çenesi kilit· 
lenmiş, dili tutulmuştu. Koca• 
amın a~zından çıkan, bqtaa 
qaA't sojuk, her kelimui mllaa• 
me'betılz ı&zlere tek bir cevap 
Yerecek halde deiUdl. 

Yaıar, kırmızı f~slnl, cicilibl
clll aetreıini relin ıedirinin arka· 
aına fırlatmıt, batı açı~ ıırbnda 
frenk lf6mletf, yine bir .. adalya 
çekip ata biner aibl llstftne bin· 
mlf, kansının ka1f111na ıeçmiıtl. 

Eıki velime cemiyetlerinde, 
ıellnlı ,nveyl kapı aralıklarından 
aeyretmek mutat değil mi? Gelinin 
•• gtı•eyln anası, dana11, teyzesi, 
halasa, etraftaki çanak yala11cılar 
kanadı aralayıp, &nine erkin 
minderleri ıererek içerdekilerin 
muhabbetlerlnl temaıa e7lemek 
adeti mailim yL 

Affan Paıanm ki, Ata Pata· 
mn hanfendi, ortanca hanfendl, 
pek candan birkaç ahbap, kAhya 
kadınlar Ye falanlar fııtık· 
lar da bu adete uyarak hemen 
minderleri kapıp kapının anin• 
Hkretmiılerdi. 

Delikanlu 
- O ne o yahu, pandomima 

mı ıeyrediyoraunuz yoku Kam
bur Mebmedln komedya11D1 mı ? 
Diyerek kapıyı ıarkadak kapamq 
bir ili da kilidi çevirmlıtL 

Yaıar, evYelA gOç ku•vetten 
tutturmuştu:] 

Akkl'da, daha bacak kadar 
veletken akranlarının hepsinden 
atik, hepsinden lmVYetll idi kL. 
Şamda, kendinden beı alb Y•t 
bllytıklt1rl bile, bir el emede, bir 
çelmede yere .. dili; flkte; ,.ı
clız: ıaydndığı ••• 

Arka11ndan binid?lji... En ha· 
tarı, en azgın k&heyllnlann ona 
Yll reldltL .. 10, 12 yqında ık .. 
Şamdald cirit oyunlanacla, ea 
.. yatı •• çetin Haca Hamdo~an 
bUe ıolda ııfır bırakbta. beyfiri 
d6rt nal koyııYerir zerma rlzpr 
gibi uçurdup, dridl fırlabp far
lahp ha•adu kapbiJ, herkell 
htlnı kabp katıp koYalacbja, 
ıınğı yapııbnr yapıfbrmu attan 
aıağı yaYarladıf1 ..• 

Daha arkuındaa cambazlık· 
takl maharetleri ; pin sibilljl, 
cambaıba11 Rıza e.,d.. aldıla 
dersler, meıkler. Adamcağım 
prakhğını ettiyse de bagtlne 
baalbı onu ela ıeçtiji, uıta11m 
yayan bıraktıta. 

G&rmeal, denemeal bedaYa •.• 
O, 80 okka11 aai elle mi kaldı· 
nyor ? Getirin buna, aoHyle 
baYalaaın... O, tek zıncırc 
aanlarak gerillpmi koparbyor? 
Buna çifteaim unn, hurdahaı 
etsin... G&ğıllnde çekmece kadar 
taılar detil. karıild konaol kadar 
kayalar parçalataın. KocaiJnda 
balyemeılerden bOyDk toplar 
patla tam. 

Bunlan blnr birer aayap di
kerken öyle bir atka plmif, ço.
muştu ki. 

- Elma11m kocan olacak he
rifin ne sıkı, ne acar bir her:f ol· 
doğunu timdi görecekain. Knçnk 
dilini yutaraan Ayım ıuyum yokl 
diyerek sandalyadan fırlamııtı. 

Geri çekilib çekilib: ( Vudal .• 
Dal)'a biri) nlrasile bir perende 
atmıştıki tavandaki ayize, ayna-
lana ınnndeki ,Omilt ıamclanlar, 
aaatler, maaalardald vazolar, bib-

lular yerlerinden oynamı9b. Akb batına gelmlı olacak ki VarfoYa 1345 m. - 18, Tirio 
Kapı lSnllndekller, içeride ne peıinden, hemen bir daha bay· konser. 18,35 çocuk yayımı. 18,50 

oluyor diye bağnımıya baılamır kırma·: ıözler. 19: Marı poptirilerl. 19,45. 
lar, gDv~y:n: _ Kara Ahmedln kaldıramı· ıözler. 20, 15. Opera havaları -

- Korkmayın yahu, canbaz· yacağı o kallldlerf getirmek çi· ı~zler, 21, kftçgk orkestra konıe-
lık ediyorum be! Diye haykırma- rozların haddine dnımemit- Git• ri. 21,45 duyumlar. 22, sözler; 
ıı &zerine, çarpınhlar içinde sua- mesinler, ben getireceğimi. edebiyat vesaire. 23,15 senfonik 
muılarda. orkeıtra konserL 24,05: Hafif Çarçabuk odadan fırlamıı, se-

Biçare Yekta bnıblltlln bitik, llmlığın önllnll boylayıp gUllelerln musikL 
harap, peritan bir bale ıelmlıti. Bel-ad 437 m. - 19,25, 

Bu ikisini kapar kapmaz, yalan- •· 
naııl ıenç, nud •lltllna· S6:ıler. 19,30, Keman konaerl. 20. 

d ? Y aktan ıoluya ıoluya ıelinin 
e ••. arabbl aedir bu bapna Reklim ve pliklar. 20, 15, Sözler. 
1 ? Bu ? K karııaına ıetlrmlt-ıe en ne fellket •.• ar- 20,30, Uluaal yayım. 21. f>rkea-

ıındaki ıu bu değil, kocası; - Nah, demifti, allmetlerf ra birliğiyle ıarkılar. 21,30 Rad-
bundan böyle bir arada ya9aya• ıısrde hem gözlln açılaın, hem JO orkeıtra11, 22 Radye piyesL 
cağı. &mrtınll beraber ıeçireceğl ibret al. Bunlarla top gibi oyna· 23. Spor ve duyumlar. 23,20. 
adam.. B6yle bir kocaya taba~ yan kocanın naaıl bir herif oldu· Kahvehane konıeri. 
mtıldenıe ısıtım bia kat hayırlıdır; tunu anla; biraz da bu cihetten Praı 470 m. - 19,50. Al-
kabrolmak. ıDrGnmek nimettir. flyaka eti. manca duyumlar. 19,55.pllk. 20,S 

Yapr artık aıka geldi ya, Üstlerinde 80 kıyye J•zıh a6zler. 20,50 Hafif musikl 21,25, 
ııraya arkaaım ıetirfyordu: olan iki kof gDlleyl (bir; ld, içi.. a6zler. 21,20"0rge de la Montag-

- Korkup yine aYaD ba.. Bir, ki, Oçl ) diye havalayıp ba•a· ne,. adh Conradinin opereti. 23: 
mayın kadınlar, haberiniz olıun layıp indiriyor, klittedek yere ıon duyumlar. 23,20: plAk. 23,30 
yine dmyaıllk yapacaiJml de) ip bırakıp odadaki şıngırtılı etyanın Almanca duyumlar. 23,30 plik. 
ortada taklaklar mı kılmalar.. haplalnl yerinden aarsıyor, yıbta a Nisan Paz•rteal 

- Buna tin•• hareketi derler. yılııa, nefes nefese, t~rlerinl ıiler Iıtanbul - 18 Fransızca den, 
Solak almadan tam 200 kerre gibi yaparak, ıoruyordu: 18,30 danı muılkiıl ( plik ), 18 
yapanm. Fazla değil, 20 kere - Pardon mu be kancıjım, hafif mu•iki plik, 19,30 haberler, 
becerecek babayiğiti getir, alnım aıkolsun mu bana?.. Demir gibi 19,40 bayan Babikyan tan. 20 
karıtlamak benden! deyip yere ı•nç miyim, çelik gibi oğlan mı- Gavin kardeşler mandolinata or-
upuzun uzanarak, inip kalkmalar.. yım 16yle; yllzllme kartı de de keatraıı, 20,30 aenfoni Erolka, 
Üç d&rt sandalyeyi nıtftıte koyup biru keyifleneyim yahu!.. Ulan Bethoven, 21, 15 IOD haberler, 
altındakinin bir ayağından ka..- Kel Hasan, Şevki, Hamdi gibi borsalar, 21,20 bayan Bedriye 
rayuak baYaJa kaldırmalar.. komiklik maslraralarına bile •l Tüzlln, tango Ye caz orkestralarl. 

Dııarıya bir bağırb daha: çırpıyoraunuz; KuşdilJ tiyatrolarını Moskova 361 m. - 16,30 ıh-
- Zilbamml. Nerdesln hanım yıkıyorsunuz; ne olur, sen de ler, 18,30 mikrofon tlyatroıu ya• 

teyze?. Lilalara ıöyle, aelimhğın bana bir el çırpta göreyim gözll- yımını nakıl. 
önündeki fU benim aDlJelerl mOn elifi.. Varıova, 1345 m. - 18 çocuk 
buraya getirsinler 1 ( Arka11 nr ) 
----------------------------- ıarkılan, ı5zler, 19, 10 piyano 

Yıal lleplratı 
Kapltaııa..1a ballrau - llrtaAdl de.

letçllık mBeJllfl Hamdi Bqar, Parı. Onl• 
yeraltul pı ofeıarlerlndea Ptnanua "Kapl• 
taaı .. babraa._ lldb eHrtnJ -DBa ft 1ana9 

klllf7ab au ... da cUJ:al .. fnlrA Eaw, 
hacı• itibarile ı ıO aahlf• tutmakta lıe de 
tlfratblı •••&ulana •m•IJ•ll bakımaa· 
... .USkaale ilarfalaıı••J• IA11kbr. a. 
-· F .... t lta'J• 81at .. ıaı. lı:aıacqlana• 
dan Bottealn latetı lzeriae her memfekeı lıı 
- a.a,n lk.....acllerl taralalHlaa rualaa 
•Mra.dea Fra ... 1• alt elan k111mdır. 
Gerek ba .-rt 1aaa Pr. Plroa H ıerek 
bu Hriala dli•r lo11mlarını Juaıa Alimler, 
h• ,..de llMral laaplta 'lsa çatam ... 
b'talf, n c1t111,. ... ı'aclldea blJllı çl• 
...... , "lı:lldtl bnld...ıatılılullll çtse
bU.cetlsıb 7..a Mr lkoaeal kana•-• 
aValt eldap .......... ••81flarclir. 
Hamdi 8af8r tıİrafuMlaa ......,alı:i1etle 
dl a.ı .. ~·it elu .. ~ ..... ... 
raı ... bplt.U.. ........ fakat ... , .... 
" s1n..ı lkbaat ela lı:Bldtl .. kilde t..
ldtl•• •••ı9hr. llarptea ..-alı:I a.111 
tartlara, 1&laı.k lkeaeml dektr'.ı.rtal alt
lat eta1f oldup aaltadar. Olaya IMala-
raaı 7alıua plJaalan aan•Üla kalmam"' 
fttırt bakıadaa da ltir anut! dofanu19hlr. 
Prolellr Pira, birçok Awapab aubanl"" 
lerfa blrlblrlal blt••JAD " blrarada blı
ı........ mlmkla •l••J- altalaalanw 
tu•lf ederek, ba .takl dla1a .... ıeı .. 
riat bitaraf blı tahlile tabi tatıaak l•t.
•lftlr. Eaer, kaplta hmla teakldl, ıldllı.
• ....... re.ı .. ,.a1eı1a11, kap tallsa 
we .ı...ac.ı.11, llapltalla..ıa U.W t..ıı .. 
nada ibarettir. ...... Ula dena et
mekte elaa ı1r .. emllı: ft ~I b.ı.na 
n karanıshfı rtselce anlat• ba -
dikkati• okunaar• .lef•· 

Be1otlu 4 inci •ulla lauku' mah
keme•indeıu Beyofluoda Ytlkaekbl
dınmda Anadolu apartımanımn 14 
•yılı daireaincle oturan ölü NHim kısa 
.Reyoaın ateh• uğr•dığı mut.bauıı 
raporu ile anlqıldığındao 30.9.935 
,Unlemecind• hacrine Tt bndiıioe 
ayni yerde oturan kızı Ooya111n YUi 
tayinbıe karar Yerildiği ilin olu-
nur.· (294) 

... 
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TetekkUr 

Oııma Jlret:mlsi yakan H•l'ill 
refllıı:amıı •• annemiıin cenaıe•ine 
plemek HJ• tt:lgraf Te mektupla 
tui1et etmek •uretile malemimlze 

iftiralı edeD doat H nkcdqlanmııa 
ayn ayn tetekkllre acımı• mani 
oldatundan derin •e aonıuz minnet· 
tarhtımısı yasımızla bildirir Ye maıı:e

retJmida kabullDD di'eriz. 

&.taabul &but .. lçtl•al •••n•et 
Mldlrl Dr. Ali Rısa Ba,..aa 

OalatHar•J L'ae•l tarih •ualllmlerladea 
Ca•lt BAJ•ua 

, istanbul halkma mUjde ••. ~ 
Bu mevalmin en anzel filmi 

KARİYOKA 
Pek yakında ŞehzadebBflnda 

M 1 L L i SiNEMADA 

6f!m~ Pek yakmda T O A K Sinemasmda ...... 

r 

BiTMEYEN IZTIRAB • 20 aenelik hlcranm taribçeal 
81TMEYEN IZTIRAB • Bir dakikalık hatama mllebbet caaa 
BiTME YEN IZTIRAB • Otlunun n Kanatnm terefl lçla 

hayatım manen 6ldlren adam. 

En ıtbel filmlerla bat artisti 
FREDl!RiC MARCH 

ye Güzeller ,azell 
MIRYAM HOPKINS 
tarafından emıalalz bir ıurette oynanan 

YAŞAMAK KORKUSU 
ı.. filmi M 1 L 1 il llnemuanm 1•nl bir maaffakiyetldlr. 411111 

birliğile şarkılar, sözler, pllk, 
sözler, 21 hafif muaikl. 21,45 
duyumlar, 22 senfonik lronaer, 
23 reklamlar, 23, 1 S aaloa muı:kial 

Lelpzlg, 372 m. - 20,05 ıar
kılar, 20,30 Lisztin eHrlerlnden 
balladlar, 21 duyumlar, 21, 10 
Leipziı bestelerinden parçalar, 22 
K&yln lmı adlı temsil, 23, 10 du
yumlar, ıpor, 23,30 danı ve hafif 
muıiki. 

9 Nlun •ıı 
lıtanbul - 17,30 llm•enltıdea 

nakıl, inkıllp deral Maalaa Sar 
laYI Hikmet, 18,30 jlmautlk ba
yan Azade Tarcua, 18,SO Fa•at 
operaa kıaalblmııı, 19,30 haberler, 
19,40 piyano lolo pllk, 20 Maliye 
Bakanhit namına konferau, 20,30 
Demlrcu, 21,15 ıoa haberler, 
bonalar, 21,30 radyo orkeatr.., 
22 radyo caz •• Tanıo ok .. tra
lan. 

Moıko•a ( Stalln ) 361 m. -
18,30 Mo.koYa operuındaa nakil 
Volf F errarfoin 11Quatre Despoteı,. 
adh opera ıemıili, 22,4S danı 
muıikiıl, 24 lngUzçe. 

Varıova 1345 m. - 18, 15 
Kuartet oda mualkial, 18,50 .ader 
19 hafif havalar veprkılar, 19,15 
tiyatro bahiılerl, 19,30 reklAmlar, 
19,45 plilr, 20,07 aktlalite, 21 
PadereYıkioin eserlerinden konMr 
23 hafif musiki, 23,30 s&zler, 
23,45 hafif muikl 25,05 hafif 
musiki. 

Pariı- kın dalga 19,68 m. -
14 duyumlar, bona, 14,30 konaer 
nakli, IS,SO . lnailizçe duyumler, 
15,4S denizciJik duyumlara, 15,50 
Parll hayab Ye ıalre, 17,M Henrl 
Tomulnin ldartsinde rad10 
orkutrua. 

Prag 470 m. - 18,0S plAk, 
18, 15 tözler, 28,25 plAk, 18,SO 
Alman den, 18,45 tarkıb piyano 
konıerl, 19,05 ziraat, 19,15 Al· 
manca yayım. 19,SO duyumlar, 
19,M pllk-.azler, 20,10 pllk 20,30 

orkeatra konıerl, 2 l ,3U konfera 
2 ı ,45 keman konseri, 22,30 
artet konseri duyumlar, 23, 10 plÖ 

10 nisan Çar,ambe 
Jstanbul - 18 Fransızca d 

18,30 jimnaıtik Bayan Azade 'I 
can, 18,50 muhtelif operet par 
çalan plAk, 19,30 haberler, 19, 
Bayan Halide Piıklo te7ze mono
log, 20 konferans maarif ltatanb 
kız muallim mektebi mualllmle 
rinden Hllviyet Bekir, 20, 
Bala1ka orkoıtraaı 'H koro, 21 
Bayan Ateı Şan piyano refakatli• 
21,20 ıon haberler, borular, 
21,30 ıtldyo orkeıtruı, 22 ıtndyo 
caz ve tango orkestralan. 

Moıkova, (Stalln) 361 m. 
17,30 B&ynk operada Yerilecek 
ıenfonik konseri aakil, 1930 kr 
man konıerl, 22 dau. 

VarfOva 1345 m. - 18,15 
Solist koDMl'I, 18,50 ı&sler, 19 
muıildU Ye aözlll ıkeç. 19,30 
ı&zler, 19,45 plik, (Bacb} 20,oS 
ı&zler, 20,35 Koro kouerl. 
20,50 Aktnalite, 21 pllk (Yeal 
filimlerden) 21,45 duyumlar, 21 
Cboplnin eserlerinden konıer, 

22.30 konferanı Eaperantcd 
22,4S keman konıerl, 2a rekliır 
)ar, 23, 1 S flf musiki 

Pula, (kıaa dalga) 19,63 m. 
- 14 duyumlar, 14,30 komet 
nakli, 15,30 lnailizce duyumlar, 
15,40 denizcilik duynmlan, 15, 
a6zler, 16, IS sinema duyumlan. 
16,50 karlpk konser. 

11 Nlun p_... ... .._ 
latan bul: 
11,ao 1n1r111p deni, on1.er

•lteden nakil, lzmlr saylan Esat 
Bozkurt, 18,30 jimn .. tlk, Bay 
Azade. 18,50 muhtelif pliklal 
orkeatra ye tan, 19,30 haberler, 
19,40 operet parçalan plik 
ıaghk •• ıoysal yardım bakar 
hğl namına koaferau • çocuk
larda akıl hıf1111hhuı • Ordlnar 
ylla profeak doktor Mubll 
Oıman, 20,30 Ay tango orkeıt
ra11 •• pm 21, 1 S aon haberler 
ve boraalar, 21,30 rad10 orkeıt• 
ruı, 22 radyo caz ft taaıo oı

k•tram. 
MoakoYa, (Stalln) 315 ., 

18,30 Darromlaldnlnl • ROU 
SAUCA. orbatraaı, 22,45 e1a111• 
muildll. 

ıa • 15 Gtbadlz plAk yayı 
13 aaloa okeatnıa 20 konfer 
20,35, S.thoYeDln 11erlerbad 
.. Fidelio,, operua. 

BadaP91te, 550 m. 18,30, Rat' 
ter lclaremade opera orkeatr 
20, a6der, 20,40, Verdlnln « 
kuim»l ( lavlçre muaWmler birli 
koroıu tarafından) 22,40, du·-··
lar, 23, aaloa orkeıtrua, 23, 
"Hannla,. fllminden ulmeler (fi 
ıtıdyoaandan nakil) 24, 10, ç.iaı 
mulikiai. 

Parla, ( 1oa dalp ) 19,68 
14, dayumlar, borsa, 14,30, k 
aer aaklL 15,30 lnfllllce elaya 
lan. 15,50 Denbcllik duyuml 
16,30, radyo kuarteti konaerl. 

12 Nle•n Cu .... 
latanbul: 13,30 pllk ....... ,. 

18, danı muıikl.i ye muht 
parçalar plik llı, 19,20. ç 
aaatl, Masut Cemil, 19,50, lıa 
ler, 20, Viyolonlat Nejat, 20. 
bavayen kitar, Siret Ye arka 
lan, 21, Bayan Rita Mahmut 
piyano refakatile, 2 t ,20, aoa 
berler, 21,30, ıtDdyo tango 
caz orkutralarlle benber Ba 
Binen Tftrkçe a6zltL 

MMko•a, 361 m. 19,30, 
fonlk konser, 22, oda muai 
koııaeri. 

( DeT... 9 UDCU yiiad8 ) 
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ESMER DÖL 
Muharriri ı A. R. Tefrika No.: 73 

iyi Saatte Olsunlar ! .. 
Baı Ağa Hazretleri, Gözlerini Açarak Dervişe Sor
du: - imam Ef. Ner:eye Gidiyoruz, Biliyor Musun? •. 

Saraydan çıktık. Sellmlık bahç .. 
sini 1ıeçtik. Kayıkhane kap11ın1D 
6nllnde bir kapıcı uıullacık bize 
kapıyı açb. Oradan dııarı çıkhk. 
Sarayıhumayunun arkaıındaki or· 
manlığa dolaıtık. S.uizce ytlrll
miye baıladık. O zeman, ı•niı 
bir ıoluk aldım : 

- Y 1, Denit 1.. Geçmlt ol
ıun, tehlikeyi atlatbn. Eter mak· 
ut, Hnl mahYil ifna olaaydı .• 
kapının dibinde boatancılar ya• 
kana yapııırlar.. Boynuna yaib 
kemendi takarlar.. Vık demeye 
meydan bırakmadan boğarlar. Bir 
çunla aokup, denize fırlabrlardı. 
Mademki böyle bir bal zuhur 
etmedi. Bundan ıonraıı aellmettlr. 

Diye dnınnmeye başladım.. O 
zifiri karanlıkta, ağaçların arauna 
daldık. Tepeye doğru tırmanmıya 
baıladık.. Bir aralık, Amber aia 
föyle biraı duraladı. Batını ıerl 
ÇHİrdf: 

- imam Efendi r. Nereye 
l'idf yoruz, biliyor mU1un ? .. 

Dedi. Hemen cevap Yerdim ı 
- Ağa hazretleri 1.. Bunca 

zamandır, 1arayıhümayunda ter-
biye olunaıelmiıiz. Çok tllkllr .. 
Slzia gibi büytıklerimfze itaat 
etmeyi bilenlerden.. V • aorup 
ıual etmeden, ardınazmra 
gitmek ••cip oldutunu takdir 
edenlerdaniz. inşallah, menıllimb 
hayırdır. 

Dedim.. Bu sözlerim, Amber 
ağanın hoşuna gitti : 

Aferin, imam efendi •• y,_. 

nndan tezi yok. Bu udakatının 
mllklf atını görllrıtın.. Şimdi beni 
dinle. ş ... rada, perili köık derler, 
bir J•r •ardır. Bilir mlıln 7. 

DedL. Birdenbire t~ylerlm 

Orperdi. Saray kap111nda, bos
tancılann ıerrindea kurtulduk 
diye ıe•lnirken, ılmdl kBrfımın 
bir de perili köşk çıla•ermiıtf ı 

- Hlıl, ıultanım.. G6zlerlmle 
ıörmedim.. Ve, amma.. Ecinni 
Padltahının kw, orada 1&kln 
olurmuı deyu, ifitlr dururum. 

- E Hn, cinlerden korkar 
mı11n ?. 

- iyi 1aatte olıunlar, aulta• 
nım.. Malum, yaaa.. Onları• 

ıllnnlıl de vardır; ıllfllıi de •. 
SUfltlerinden korkulur. Allah, 
ıerlerlnden emin ehin; böyle 
ıUpheli mahallerde dolaıılırken, 

ebazı ed'iyei m'ıure okumak •• 
Sık ıık: 

- Destur. 
Çekmek llzımdır... Kulunuz.. 

•akıa demin abdHtlml biru ze
deledim, amm.. kalben yine dua11 
ıerffleri tlllvet edebilirim. lnıal
lahn taall, ıerlerinden maaun 
kalırıs. 

Dedim... Ben bu a6zlerl ı6y• 
leyince, atanın biru l'Üler sribl 
olduiuau hluettlm. Amma, Allah 
bllirya doğnuu buna, hiçbir mana 
•eremedim... T alaar yola dllztll
dllk. Hem ifldlyor, he.- de konu
ıuyorduk. Anber ağaı 

( A,kaı Yar, 

SON POSTA 

Elektrikli 
San dalyada 

lfü ''' I '' ~ . 

"Amarlka karikatürii,. 
Hapiıbane fototrafçııı - Hay• 

dl, timdi biraz tebe111lm Ediver!. 
---··-·········-······································ .. 
Koca 
Seçmekte 
Sevginin Rolü 

, Baıtarafı lS inci yüzde ) 

klyetıl:ılij'le tanınmıt bir adamın 
e't' hayabnda muvaffak olması 

lhtlmAll pek azdır. Çlloktı ••lflik, 
ı, hayatında raagelinen srtıçlllk· 

lerin hepsinden fazla mllıknllerle 
doludur. 

Sevgi birçok mDıkUllerl , .. 
nen bir kevvettir. lnıaıı sevince 
ıörmez ve affeder. Fakat karı 

koca araaındaki karakter farkını 
ortadan kaldırmak için aevsıl 
klfi deği;dir. 

Bir kadın, aarboş bir ltocayı 
idare edebilir. Ona bu zaafından 
dolayı acıyabilir. Fakat onu aev· 
meılne lmkin yoktur. ÇünkD 
aık karıılıkb fedakArlık iıter. 

Bir sarhoı lae kendi biılerinden 
baıka bir ıeyle alAkadar olmaz. 

Bunun ıibi diğer karakter 
aynlıklan da ae•giyl öldürebilir. 
Bir kadın ne kadar Hverae 
•••sin, nihayet bodgim, zalim, 
hırçın Ye çopkın bir erkek• 
olan ae•ıiılnf idame edemez. 

TEYZE 

Naha Bakanlığından: 
lrmak • Filyoa hattında sekiz muhtelif lıtasyonda bina lnıaab 

't'e ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf ua'lllye ekılltmey• 
çıkanlmııdır. 

Muhammen ihale bedeli "160,000,, liradan ye mu•akkat teminatı dı 
119, 250,, liradan ibaret bulunan bu inıaat Ye ameliyatın ekıiltm ... 
13/4/935 Cumartesi öğleden ıonra saat on beıt• Ankara'da 
Nafıa Bakanlığa binaımda Demlryol lnıaat Relallğl eksiltme Ko
mfıyonunda yapılacatından iıteklilerin teklif mektuplarlle mDnakaıı 
ıartnameslnde yazılı diğer enakı 13/4/935 tarihinde öğlede• 
ıonra 1aat on dörde kadar lnıaat reialfğine makbuz mukabilinde 
tHlim etmeleri llzımgeldlği ve mllnakaaa ıartnamealnde yazık 
olduğu veçhile mDaakaıa gtınllnden en u bir hafta enel Nahı 
Bakanlığına lıtid' a ile mtlracat edereke alacaklan fenni ehliyet 
veaika1ını teklif mektuplarına lliıtlrmelerf iktiza eyledltf •e mllnr 
kaA ıartnameal ile mukavele projeıf •• illtilderinden mDrekkep 
bir takım enaka 8 lira bedel mukabilinde Hakanlık Malzem• 
MDdllrlOğOnden alabilecekleri ilin olunur. "1442,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları lflıtme Umum idaresi illnlan 

Hay'!an nakliyatına mühim tenzilat 
Yeni tarife 1 Mayıı 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Ehli, Yabani ve yırtıcı bil'umum kanatla Ye kanataaz hayvanlar, 
bu tar;feye dahildir. Dört ayaklı ebll hay•aalar tam •aıon bamu
leaile nakledildikleri takdirde nakliye tıcretleri, Yerilecek •asıonlana 
taban aatablannın beher m"tre murabbaı llzerfne hesap edilecektfl'. 

Nakliyat aahiplerlne kolaylık olmak için yeni tarifeyi Ye her 
meaafedekl nakil Ucretlerinl g&ıterir baremll tarifeler ublacaktır. 
Fazla tafıflit için istasyonlara mDracaat edilmelidir. 111723,, ............................ 

BÜYÜK 

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

EüyUk ikramiye 2 O O • Q Q Q Liradır. 
Ayrıca ı 25.000 20.000 , 15.000 , 10.000 , S.000 liralık 

ikramiyeler ye 50.000 liralık m0klfat Yardır. 

lstanbul Tapu mUdUrlUIUn· 
denı Yedıkulede Su tauFatih oıabaJle

ıinde debağhaneler ittiBalinde !ıktle 
meydanı cadde.inde umum debağ e1-
uafına mahıus olan 21 numaralı ahıap 
debağhane mahallinin esnaf cemiyetine 

ai' olmuı dolayıalle ıenet talebind 
buhuııılmuıhır. Mahallen tahkikat i 
edileoefinden ba yere alt tuanuf ld 
uında bulunan •ar la• on t..ı gtln 
fanda latanbul Tapu B&fmemurlu 
müracaat eylemesi ilh olunur. (101 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-12 -

l - Oz türkoe köklerden ı•lo 
ıüzlerin· karıııına ( T. Kö.) beldeli 
(allmeti) konmuştur. Bunların her biri 
hakkıoda ııraöı n. uımaolanmıaıa 
(mtiteha1!11111) yazılarını ıueteler• ~ .. 
receğiz. 

2 - Yeni konan karıılıklann iyi 
ayırt edilmHi için, geresin• göre, Fraıı· 
11zcaları yazılmış, a7nca önıekler ele 
konulmuotur. 

3 - Kökl Türkve olan kelimelerin 
bugüoktl itlınllmiı n kullanılan ı• 
killeri ahnmııbı. Aıh ak olu hak, 
.-h Ugcüm olan hüküm, Türkoe "tek,, 
kökünden gelen ıekli sibi. 
Fail - lı!eyen • Fr. autear 

Örnek: Bu suçu lf leyen - h 
cürmün faili. 

Fiil - lı 
Filen - itle, itiyle, gerçektea 

Örnek : ileri ıllrdDttı dllfln
cenin kabili icra olduğunu filen 
ispat etti· Deri allrdllil dltlD
cenin yapılabiJrlijinl iti• tanıtladı. 

Fili - lşnel 
Örnek: Yalnız doınaop taaa•• 
vur etmek yetmez, flll olarak 
ta harekete geçmelidir • yalnıs 
dütünilp tasarlamak yetmez, lt
nel olarak t._ harekete l'eçm.Udlr. 

Faiz· Ürem 
Örnek : BugUnktl ıtınde para 
ancak yllzde ilç faiz ıetlri1or • 
Bugllnkll gllnde para ancak 
yüzde Uç ürem ıetiriyor. 

F ı-. izi baait - Düz llrem 
F aızi mUrekkep - Katınç llrem 
Fakat - Ancak, yalnız, ıu yar 

ki, şu kadar var ki 
Örnek: 1 - Seri, fakat itinalı bir 
ıi} ile • çabuk, yaınaz özenil bir 
çalışma ile. 
2 - Hakkırnz Yar, fakat dura
cak zamanımız yoktur. 
3 - Bu İJİ başaçıkarmak ıizin 

elinizden ıılir, fakat baıka lr 
lerfoizl bırakmanız llzımdır -
Bu iti baıaçıkarmak sizin eli
nizden sr•lir, ıu •ar ki (ıu kadar 
Yar ki) bqka iılerlzl barakma
lıııaız. 

F aklr - Y okıul, za•alh 
F akr - Y okaulluk 

Örnek: Bllttın hayata fakr içinde 
ıeçti - Botnn hayab yoluul· 
luk içinde ıeçtl. 

Fail hayr - Yum, Utur 
Ôrnekı Bu itlerin flerlemeılal 
rannkl dtıınncelerlmlzin de ola
catma fail bayı addederim -
Ba iflerla llerlemuial, yanak! 
dlftbacelerlmlzln de olacatına 
yllm Ayanm. 

FAm - Renk 
Finl - Ôlez 
Ôrnekı Her lana flnldlr, fakat 
lnıabta bırakacatı ytıkHk bil· 
,Uer bakidir - Her lnaan 61eı• 
dlr, ancak lnaanhta bırakacata 
yllkaek bilgiler kalızdır. 

Fena - 1 kata, 2 • Ttıkıa (ıe
val anlamına) 
Ômekı 1 - Fena bir it • kötO 
bir .. 
2 - Bu llım bir lleml fena
dır • bu acua bir ttlkea 
acun dur. 

Faraza (bllfan) - Tutabm ki, 
diyelim ld 
Örnek:F arua dedltfalzln doina 
olduğunu kabul etsek bile • Di
yelim ki (tutalım ki) dedltfnb 
doğrudur, ancak. 

Faraıl • Aat&ıel - fr. Haypo
thetlque 
Örnek: F elHfe Umla farazi bir 
iıtitaleaidlr • filozofl bllimln 
aıtöıel bir azabmadır. • La 
phlloıophle eat le prolonge
ment hypotblıtlque de la 1elence 

Faraziye· Aatöz - fr. HypotheH 
Örnek: ilim ve faraziye • ilim 
ve aatöz • la acience et 
l'hypolheae 

Mnddea - Töz • Fr. These 
Örnek : Müddeaaını iyi izah 
etti • Tö:ıllnll iyi anlattı • il a 
bien expıiiqe sa tbese 

Aksi mllddea - Yanhtöz • Fr. An· 
titheıe 

Örnek : Mtıddea •• akıl mtld
dea • Töı ve yaatıtöz • TheH 
et antitheae 

Farzetmek - Tutmak, ıaymak 
Örnek : Sizin de benim kadar 
bu lıle alakadar olduğunuzu far
ıetmek lıterlm • ıizf de benim 
kadar bu işle ilifili aaymak 
(tutmak) lıterlm. 

Fariza (vecibe) - Dllıerge 
Örnek : lnkılAp utrunda bilttln 
var!ığımııı yermek milli farlza· 
mızdır • Denim uğrunda bütün 
•arhğamızı yermek uluaal dO
ıergemlzdlr. 

Fark (temyiz)· Ayrım, ayırt 
Örnek : Bu iki söz ar&1ında 
btıyük bir fark •ar· bu iki ıaz 
araıında bllyllk bir ayrım (ayırt) 
var. 

Farketmek (temyiz etmek) - Al art· 
lamak, ayırdetmek 

Flrlka - Ayırmaç 
Örnek ı Ilmin en büytık flrika11 
bir nizam dairesinde çabımakbr
Billmln ea bllytlk ayırmacı, bir 
dtızen içinde çabımaktır. 

lıtlına etmek - Ayramak • Fr. 
Excepter 
Örnek: Bu kaideden 1alnıı bir 
kelimeyi latfana etmelidir - Bu 
kuraldan yalnız bir ı6zll ayra
mahdır. 

lıtlınal - Ayral• Fr. Exceptlonnel 
ônaekı latiaaal vaziyetlerde 

tutulacak yollar - Ayral du
rumlarda tutulacak yollar. 

latiına - Ayra • F r. Exception 
Örnek: •atandaılar arasında 
hiç b:r bakımdan iıtlsna yoktur 
- Y urttaılar ara11nda hiçbir 
bakımdan ayra yoktur. 

Bllijstiına - Ayraıız • Fr. Sanı 
exception 
Örnek: Her Yatandaşın hakkını 
bilaistisna 11yanet etmek vwıif .. 
mizdir - Her yurddaıın hskkını 
ayraıız korumak borcum'1zdur. 

lstiınaiyet - Ayralık 
Müteferrik - Aynk • fr. Dfyuı 

Örnek: Mllteierrlk havadlder 
ayrık bilgetler 

Tefrik - Ayırtı 
Örnek: Ayırtı {tefrik) kabul 
etmez. 

Tefrik etmek - Ayırmak 
Tefrika (niak anlamına) • ayırıa 

fr. dfscorde, deıunion 
Örnek: Vatandaılar araaına 
tefrika sokmamalıdır· yu,ddaş· 
Jar arasına ayırga ıokmamalıdır. 

Tefrika (gazete terimi) • böleme-fr. 
Feuilleton 
Örnek: Gazetemiz yann yeni 
bir tefrikaya batlıyor • gaze
temiz yarın yeni bir böleme 
baıhyor. 

Fart, ifrat - Aıırı, aıırdık a;kın, 
aıkınlık · 
Örnek: 1 - Farta muhabbet • 
aıarı (atkın) 1e•gi 
2 - Muhabbette ifrat• Hvglde 
aıırılık (aıkınlık) 

ifrat etmek - Aşın gitmek 
Örnek: Hiç biı ıeyde ifrat 
etmemelidir· Hiç bir teyde 
aıın gitmemelidir. 

Faıahat - Uıdiyem 
Örnek: Bu makalenizin faaa• 
hatlne diyecek yoktur- Bu yazım· 

ıın uıdiyemine diyecek yoktur. 
ifade - Diyem, anlabm • Ft• 

Elocution, depoaition 
Örnek: lfadeai bo•uk • Dlyeml 
bozuk, 
lf ade •ermek, ifade almak " 
Diyem •ermek, dlf•m almak. 

Tarzı telaffuz - Deyif • fr. 
Prononclatlon 
Örnek: Her yerin kendine ıö,. 
bir tarzı tel Af fuzu Yardır • Hel 
yerin kendine 16re bir deyifl 
vardır. 

Tabir _..:.. Deyim • Fr. Term• 
expre11lon 
Örnek: Bu barekethılzl anlama•. 
için nalll bir ifade bulacağı 
bilmiyorum • Bu hareketia1'1 
anlatmak için naaıl bir deybf 
bulacatımı bilemiyorum• Je .
pula paı trouy.er d'exprHıiOll 
pour qualifier •otre condult• 

Faııl - Aynç 
Örnek: Hu eıerin dört f 

•ar kl her biri dlterine falktlt 
• Bu lzerln dört ayna •ar ki 
her biri ötekinden llatDndtır. 

Faaıl - Bölllm (Bakı Bab) 
Fasıla - Ara, aralık 
Flıit - Bozuk 

Örnek: Zamiri faıld- içi bo~ 
Feaat - Bozut 

Örnek: Mem~ekette fesat çıkar
mak iıtiyınlere kartı blltl' 
millet mllteyakkızdır • Ülkedl 
bo:ıut çıkarmak itleyeol.,
karp btıtiln uluı uyanıktır. 

lfaad etmek (Fitne anlamına) .,, 
Bozulmak • fr. Corrompre tl 
Örnek: Gençliğin ahlAkaoı i~ 
etmek lstlyenlere aman yo ~ 
• Gençliğin ahlikını bozutJD8 

lıtiyenlere aman yoktur. _
1
.-

lfud etmek (nifak ıokmak 8DP" 

(Devamı 11 iul Jil&d•, 

~ 
• • 

ı 
1 



7 N'san 

"Esbabı Mesalih,, Ne Diyor ? 

Dairesinden 
1 

Şikiyefm Yok ! 
Tapu 

( Bat tarafı 1 inci yUzı.le ) 
dıklarını teeblt etmek için soruş· 
turmalar yaptı. Resmi dairelerde 
zorluklar, ekeei:'iyetle kırtaıiyecilik 
yüzünd~n doğmaktadır. Iliikiimet 
te Hasen kırtasiyecilikle mücadele 
teıehbüa\indedir. Bu selıepledir ki 
ıu ıatırlar halkı da, hülumcti de 
tenvir edebilecektir. Şimdi muhar· 
ririmizi dinleyelim: 
Tapu ve Kadastro dairesinde 

lı ıahiplerinden aekiz kiti il• 
konuştum. itlerinin n&1ıJ gittiğini, 
zorluğa uğrayıp uğramadığlarını 
ıordum. Bunlardan he,i 1anki 
öğretilmlt gibi suallerimi şöyle 
karşıladılar ; 

- Aman birıey yazmayın, 
ıonra akıi tesir yapar. 

Alt katta aalonda bek~eyen
lerden Bay Muharrem ( Eyilp 
Sofular Çukur ıokak 4 ) şunları 
söyledi; 

Eyüpte HUaeJlnpaıa sokağında 
merhum Bay Iamailin refikaıın· 
dan 250 liraya harap bir ev 
alıyorum, ite iki ay evvel haıla· 
dık. MahaJleden ilmlihaber 
7apıldı. Fatih kaymakamhğma 
gittik. Kağıtlarımız verri, ETkaf 
Ye Belediye dairelerine havale 
edlldJ, borçları varsa verlldl. 
Hiçbir yerde mUikUlAta uğrama
dık. Bugün de buraya takrire 
geldik, bekliyoruz. Bakalım ne 
yapacağız? 

takılmadı ve fazl• kalmadı. Yalnız 
19 görürken kiğıtların bir odadan 
başkasına götürü:eceğl zaman 
odacı beklemek, hacı beklemek 
kaaar zordur. Bu da olmaaa tapu 
dan f iki yet edilmez. 

* Bay ... R. ( Yedikule Gaılıçef• 
me .... ). Üçfincü katta hancı 
odanın önündeki kapıcı sandalye· 
ıine oturmuı din.eniyordu. Su 
ellerimi aorunca yal varmaya 
baıladı: 

- Allahaıkına ismimi yazma· 
yın. işim büsbütün çıkmaza girer. 
ihtiyarlıkta birkaç parça mUlk 
alayım dedim. Fakat ite batladı· 
ğıma başJayacağınıa da bin bir kere 
piıman o'.dum. Eurada iş görür· 
ken insam:ı yOzüne bakıyorlar. 
Eğer yolunu bilmeuen u bugün 
git, nrın s;el., ler:n sayısını Allah 
biUr. Sabahtanberi şurada bekli
yorum. Ayağıma karaau indi. 
Odacının iıkemlesioe iliştim, saat 
onikiye çeyrek var, hala memur 
gelmedi. Şimdi gelir. Sonra da 
) emeie çıkar. Bizim it yine yarına 
kahr. Hele dos,ayı bir yerden 
öbür yere götürecek elan odacı· 
larm nazını •ormaym. 

.. ic .. 
Sürpagop mezarlığının tapu· 

sunu takip eden belediye memuru 

SON POSTA 

I Spor =ı 1 Kadın Yüzünden 
Dünya Ağır Siklet Bir Adam Rakı Masa11 

• v Baıında Arkadaşını Vurdu 
Şampıyonlugu Evvelki ıece Çarııkapıda bir 
Nevyork, 6 (A. A.) - DUnya han odasında bfr cinayet olınuı 

ığır ıiklet bokı ıampiyonluğu •• bir genç, rakı ve kadın kur· 
maçı, eylülde Nevyorkta Makı banı olarak yaşamakla ölUm 
Bear ile, Joe Lui arasında yapı· arasında bir vaziyette Cerrahpa• 
lacaktır. ıa hastanesine kaldırılmıştır. 

Ad d S Kanlı hadise Tavukpazarmda 
apazarın 8 por bir handa geçmiştir. 16 numaralı 
Çalıımalan hanın bir odasıoda oturan kun· 

Adapazarı, 5 (A. A.) - hmlt duracı Hafız Emin, eTvelki gece 
ortamektebi voleybol takımı ıeh- arkadaılurından kupduracı Şakir 
rlmlz orlamektep takımı ile iki ile Hikmete bir d; afet vermek 
maç için bugün geldi. ilk maç istemiı, gOzel bir içki sofrası 
yapıldı. iki seanı beraber. UçUnctl hazırlamış, ve bu arkadaıianna 
seana lzmit ortamekbi takımı 1-5 da çağırmıı ve içmeye batla· 

mıı!ardır. 
aayı ile oyunu kazandı. 

Bir aralık Şakir, içkinin ver-
Yarın ikinci oyun yapılacak. diği tHirle eski bir kadın meıe-
DUn Gençler Birliği ile Sa.. lesini taıelemiı. Hahz Eminde 

karyaapor A ve B takımları ara• buna kızmııtır. Şakir, sözlerinde 
ıında yapılan maçla B takımlan ısrar edince Emin dayanamamıı 
1 • 1 ., ka:dılar. A takımlarından ve yatağmm kenannda bulunan 
da Sakeryalılar 2-1 galip çıktılar. bıçağını çekerek Şakiri karnın· 

lzmit idmanyurdunun davetine dan ve vUcudllnfin diğ•r yerle· 
giden Hiiai futbol takımı oyunu r:nden yaralamııtır. Polisler Hafız 
4 .. 2 ka) betmiştlr. Em;oi yakalamıılar, Şakiri de 

lzmit ortamektep voleybol haıtaneye kaldırmıılardır. 
takımları ile şehrimiz ortamektep Jf Dün Feriköyllndede kanlı 

.takımının ikinci karştlaşmalarında bir kaıa o. muı, Murat adında 
lzmit takımı galip gelmiştir. birisi, belindeki tabanca kendili· 

_... • •••• M • • • • • • • • • • • ......... - ğinden ateı alarak çıkan kortun• 

Son Posta 
iLAH FIATLARI ~ 

l - Ga.ı~ln .as ıa~ıdl~ 
61r dtmt1111 iti aafırı 61r 
{Mlllll•) -.gılır. 

z- SogJaıırıe 'gö,.. &lr sollff• 
ınirı llôn /iah pnlardm 

la çok ağu yaralanmuıtır. 
--~~~~~~~~~~~~-

Emniyet Sandığı MlldOrlGğündenı 
Raif oğlu Yaşar 7-12-932 ve 11-3·933 
tarihinde 1andığımır.a bıraktığı para 
için verilen 87470 ve 40290 numaralı 
bonoları kaydettiğini söylemiştir. Ye-
niıi verileceğinden eskiıinin hükmü 
olmayacağı ilan olunur. (295) 

Sayfa 11 

Frengi Ve Belso· 
ğukluğu Hastaları 

( Baıtarafı 1 inci yllıde ) 
eden tedavi için Terilecek para 
Uç, dört yQz lira gibi mühim bir 
yekun tuttuğuna göre buna şa· 
hıılarm bütçeleri mUsaid değildi,.. 
itinalı tedavi takib yüzünden la• 
tanbu)da firengi ilerin adedi çole 
azalmıştır. Sıhhat iıleri mUdUrlU• 
ğtı bu sene Istanbulda belıoğuk. 
Jularınında parasız tedavi için bUt• 
çeıine milatakil bir doktor tahıi· 
ıab koymuştur. Hazirandan itiba· 
ren btltUn belıoğuklılar Ayasof.. 
yadak Zührevi haıtahklar bina
ıında parasız tedavi edileceklerdir. 

Aakerllk Daveti 
Emlnöoa A•kerlik ıubea:ndenı 

1 • 880 doğumlu ve bunlarla mu11~ele 
ıören kıaa hiı.metlfüırin ehliyetuame• 
etıleri 1 Me.yıı 93ö de ihtiyat zabit 
mek•ebine gönderileceğinden 25 Nisan 
935 de ,ubeye geleceklerdir. 

2 - A"ktıri orta ehliyetoameıl 
olanlar 1 Temmuz 935 de tam ehli· 
yetoameliler 1 Eylül 935 de yükeek 
ehliyetnameJiler ve deniz ıınıfıoa ay.
rılmış ole.ular J. 2 inci teşrin 935 
de sevke tabi olduklarından aldıkları 
ehliyetnamelerini henuz şubeye yazdır• 
mayanlar çağrılma günlerinden evvel 
ıuLeye r,östermeleri ilan olunur. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTALIGI 
Liman Han, T elefonı Sl.29211 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru 7 Nisan 

PAZAR ıaat 20 do Rizeyo 
kadar. da it;n gidiıinden şöylece babıetti: 

- Belediye Sürpagobun tapu• 
ıu için buraya 930 ıeneainde 
müracaat etmitti. Fakat araya * davalar karııtı. it tam beı swne ~yfa ıayfa sayfa sayfa Viğer 8011 

Bay Necmettin ( Samatya sUrDncem,de kaldı. Belediye mab· 1 2 1 t-~ 5 yerler eayfa 

latan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 
Lira Tram.ay caddesi 381 ) ıllratJe kemeden karar alır almaz ite 

400 250 200 100 60 30 merdlvenlerl çıkıyordu. Kendisini baıladı. Bir ay oluyor. Bugllnler· K K f7 R K K 
d t l kt B 1 , 'f· "· ..... rş. ış. rş. il· durdurdum şu cevabı aldım: e apuyu a aca ır. u ı Hnet· l .... _..._ .. _ __. __ ..__ .......... 

- Tapuda bir intikal muame- ıiz bir taaarrufdu. Onun için uıadı. 3 <te':BIP •anllmtle VfKati 
lem vardı. Senedim kaybolmuıtu. Ben liİn yUrüylltünU normal bu- (8) bilme oanlır. 
Bunu çıkartmak için ftç gDn ,.

8
• luyorum. Bu itin bir aydan daha 4- lıtce N lt•lın 11azıl• 

l .,. evvel yapılacağım znnnetmiyorum. trıtankllfrt ,e,.. tlÖA 
ııbm. Diğer tapu iıleride dftrt, Iıtn bir ayda bitmesinden dolayı .-timi• 111,aıar. 
bet gOnde bitti. işim hiçbir yerde da memnunum. 

( Baıtarafı 10 uncu yti~dc ) . -==== 
mına) - F r. Mattre la discor· 
dance 

Mtıfsid ( münafık anlamma) 1 -
Arabozan • Fr. perturbatour, 
ıeditieux 

2 - Bozutcu 
Örnek: O. mU(sld bir adamdır -
O, hozutcu bir adamdır. 

MUfsid ( munafık anlamına ) -
Arabozan • Fr. corrupteur 
Örnek: Yine bir müfsitlik ede
rek onu bana karıı kıtkırttı -
Yine bir arabozanlık ederek 
onu bana karıı kıt kırttı. 

FAıetmek ( lfıa etmek ) - Dile 
vermek. açığa vurmak, açmak
Fr. divulguer 
Örnek: Sırrını faşdti - Sımnı 
dile verdi ( açı~a Yurdu) • il a 
divulgu~ son secret 

lfıaat - Gizaçı • Fr. divuigation, 
revelation 
Örnek: IngiJiz Hariciye Nazırı. 
Paria müzakereleri hakkında 
baz1 ifıaatta bulunmuştur - in· 
gillz Dış Bakanı, Pariı alSyleı· 
meleri hakkında bir takım giıa· 
çıJarda bulunmuıtur. 

Fa~ih (Bak: cihangir) - Alpay 
Ômek: Tarih bUyOk fatihlerin 
adlarını hürmetle anar - Tarih 
büyük alpayların adlarmı aaygı 
ile anar F . 
ethetınek - Açmak, almak• Fr. 
Conquerir 
Örnek: latanbul'u Mehmet O. 
aldı ( fethetti ) 

F allba - Baılangıç 
Örnek: Iıin daha fatibsaında 
iken bUyllk mtııkDller kendini 
fÖsterdi - Iıin daha ba,laogı· 
cınd~ _iken btıynk gtıçlükler 

r kendını gösterdi. 
a~a - Uza 
Ornek: Faznyı ntmahdud içine 
f!~rpPmiş elan yıldız kümeleri 
- Ucsuz bucsuı uza içine ıar-

pilmiş olan yıldız kümeleri. 
Fazahat (Bak: denaet) 

çaklık 
Al-

Örnek; Bu harekete fezahatten 
baıka bir ad bulamıyorum -
Bu harekete alçaldıktan batka 
bir ad bulamıyorum. 

Faz ilet - Erdem 
Örnek; Fa:ıilet insan yUkaekll· 
ğlnin alAmetidir - Erdem insan 
ylkeliğinin beldeğidir. 

Fazla - Arbk, çok, ileri 
Örnek: 1 - Bu kılavtUu ytiz· 
binden fazla ba1tırmalı - Bu 
kılavuzu yUzbinden çok ( artık 
bastırmalı. 
2 - Fazla gidiyorsun - Çok 
oluyorsun (ileri gidiyorsun.) 

Fecr - Tan 
Örnek : Fecrin ilk UJıklan ufka 
yayılırken - Tanın ilk ıııkları 
ufka yayılırken. 

Feda etmek - Vermek, utruna 
vermek 
Örnek : Vatan lçln canımızı 
feda ederiz • yurt için canımw 
veririz. Yurt uğrunda Uç çocu· 
ğunu verdi (feda etti) 

Fedakir - Özveren 
F edakirlık - Özveri 

Örnek : Yaptığınız fedaklrbiı 
hiç unutmam· yaptığınız özveriyi 
hiç unutmam. 

Fehmetmek (idrik etmek) - An
lamak 

Mefhum - Öklem 
Örnek ; Her mefhumun kendine 
göre bir manaıı Yardır - hw 
6klemin kendine (Öre bir •~ 
lamı vardır. 

Fek - Ayırma, açma, koparma 
Örnek ; Fekki mObftr • mühUrtı 
koparma. 

F ekketmek - Ayırmak, açmak 
lnfiklk etmek - Ayrılmak 

Öruek; Bu ıırada Ankaradan 
lnfiklk etmek benim için pek 

güçll .. r · bu sırada Ankaradan 
ayrılmak benim için pek güçtür. 

Felah - Onum 
Örnek: Vatan borcunu 8demi· 
yenlere felah yoktur • Yurd 
borcunu ödemiyenlere onum 
yoktur 

Felaket - F elAket 
Felç - inme. ııalkı 
Felce uğramak - inmeye uğra .. 

mak 
Mefluç - inmeli 
Felek - Gök, çığın 
Fem - Ağız 
Fen (tatbiki ilim yerinde) - Fen 

(T. Kö.) 
Fer - Fer 

Örnek: GözOmde fer kalmadı. 
Ferağ - Geçirim 

Örnek: Bu evin si.ıe ferağı için 
Yergisini ödemeniz IAı:ımdır. 
• Bu evin lize geçirimi için 

vergisini ödemeliainİL 

Fer ağ etmek - OatOne ıeçlr· 
mek 

Feragat - Ôzgeçi 
Ôrrı. ek : Millt Iılcrde feragat 
göıtermek llzımdır - U!uaal 
itlerde özgeçi göıterm.,lidir. 

Feragat etmek - Bırakmak. çe
kiimek, Yazgeçmek, elçekmek 
Ôroek: 1 - Gelin, bu itten 
feragat ~din - GeJ;n, bu iti 
barakm • Gelin bu itten vazge
'in • GeUn bu iften elçeklrı. 
2 - Kıraliıktan feragat etti -
Kırallıktan çekildL 

Feragat aahibi - Ôzsıeçen 
Örnek: Bu genç gerçekten fe .. 
raıat uhibi bir adamllllf - Bu 
genç gerçekten 6ı:geçen bir 
adammıı. 

Menfaatpereat - Amğcıl 
Örnek: Menfaatperest olanlar
dan, vatana hayır gelmez -Aaığ· 
cıl olanlardan yurda hayır ael
meL 

Ferah - Ferah 

BALAT : Hacı Isa Haf aflar sokak eakl 2 yeni 
211 sayılı dükkAn. 

GALATA: Sultan Bayaılt Hiıar dibi ıokak 

750 mnbadll vesi· 
kaılle. 

ye.ıi 12 sayılı evin 1/2 payı. 1500 ,, ,, 

Yukarıda yazalı mallar 14/4/935 PRzar gUnU aaat on ikide açık 
arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır. lıteklilerin yfizde yedi buçuk pey 
akçe!erile müracaatları. ..B,. "1528,, 

Feraset - Ya!görü Örnek; HtıkUmferma- Hüküm 
Örnek: EUytik ı:yaai işlere gl· ıUren 
riıe.11ere en lazım olan ıey, Ferman (Bak; emirname) - Bu· 
ferase!tir - Büyük sıyasal it· yurultu 
lere giriıenlere en gerekli olan Fermaoferma _Hükmeden 
ıey, yalgörüdnr. 

Ferasetli - YalgörDr Fersa - Bitiren, bırakınıyan 
Örnek: Feraıaetli adam, en Örnek: Takatfersa- GUç bltl-
gizli ve karanlık ıeylerl de ren 
önceden görUr - YalgörUr Tahammülferıi Dayanık 
adam, en giz1i ve karanlık bırakmıyan 
feylerl de önceden görür. Feraude _ eıki, yırtık, yıpran-

Ferd - Ferd ( T. Kö. ) - fr. 
individu mıı 

Ferdi - Ferdiğ - fr. Individuel Ferşetmek - Yaymak, döşemek 
Ferdiyet - Ferdiyet - fr. Mefruş - Döşeli 

lndlvidualite Mefruşat - Döşeme 
Ferdi aferide - Hiç kimıe Tefrit etmek - Döşemek 
Feri - Dal, ayrıntı Feryat _ Haykırı 

Örnek: J - Bu meselenin dört Örnek: Gecenin karanlığı için• 
fer'i vardır - Bu ıorumun 
dört dalı vardır. de bir feryat duyuldu - Ge-
2 - işin aahna bakalım, feri'• cenin karanlığı içinde bir hayw 
leri bir yana dursun - itin kırı duyuldu. 
ae!ına bakalım, ayrıntıları bir ••••••••••••••• .. ••••····-... ······-···"·-·••••••••••••-. 
yana dursun. 

Ftıru, teferrllat - Ayrıntılar 
Füru (arda terimi) - inenler 
Uıul (arda terimi) - Ağanlar 
Ferid - Tek, e,siz 
• femA - • buyuran, ıUren, em• 

reden 

Önergeler 
K lavuı sözleri üzerine, her liıtt

nin ( Son Poıta ) da çıkt ·tıad&n baı· 

lamak üzere bir ay :çinde, iıteyenler 
yeni bir 8nerge ileri aürebilirler. Bun• 
lar T. D. T. C. Genel Kltipliğine fU 
te-kil alt nda göilderilecekl r. 

isteyenler bunu kesip aradaki boıluk:arl tercihan daktilo iie dol· 
durarak Türk Dl'i Araştırma Kurumuna gönderebilirler. 

Oımanlıca •••••• kelimesine kılavuzda 

uygun ( Y &hut: Yeter ) görmüyorum. 

• • • • • • • kartıhğını 

Sebebi ( Kı1aoa ) • • • • • • • • • • • . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. 
önergem fUdur : . . . . . . • . ( ı) imza 

(1) Burada bir öratJğe goıterilmiyco yazılar 

mıyaoe.ktır. 

üzerine 

. . . ..... . 

. . . . . . . .. 



12 Sayfa SON POSTA 
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K A Ş E 

NEOKALMİNA 
. 
Grip • Nevralji • B•t ve Di' ağrlları • Artritizın • Romatizma 
l . 

Nafıa· Bakanlığından: 
Filyoe .. Ereyll hatb ildacl kı•ım inpab ve ameliyatı Nafıa 

8akaıılıtınc.a kapah zarf umlile eksiltmeye çıkanlmııhr. Muham• 
men ihale ltedeH ( 2,~,000) liraclan ve muvakkat teminatı da 
188750) liradan ibaret bulunan ltu lnıaat ve ameliyabn ekailtmeıl 
14/41935 Pazar 6ğleden ıonra uat on beıt• Ankarada Nafıa 
8akanbtı ltlauında demiryol lntaat reialiii eksiltme komiıyonuada 
yapalacapadan iateklllerin teklif mektuplarile münakasa ıartname-
dnden yazılı diier ewala 14/41935 tarihinde öj'leden •onra saat 
on cl6rde kadar lnfaat Reillljine makbuz mukabilind• telim etme
leri lhım ,.&dili ve Qlloak- ıartaame1inde ) azılı olduiu veçhile 
mOnakaıa ,aotmden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanbtına i•tida 
ile mlracaat ederek alacaklan fenni ehliyet velikaa1nı teklif mek· 
luplarma iliftirmelerl lldua eyledlii ve mihıakaH ıartoame8İ ile 
mukavele projul Ye llitilderiadea mllrekkep birtakım enalu SO 
lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme Modnr:n;undea alabil .. 
cekleri ilin olunur. (1440) 

1 

·3fluel~ 
Otomobil ve makinist mektebi 

Takllm • Stadyom arkaıı 
Yeni derı devremin• 10 Niıan• 
tla bıılanacakbr. Kayit mua• 
melHi açıldı. Tafıillt için 
pro;ram iıteyinb. Kadıa Y• 
erkek amat6rler her zaman 
kabul olunur. Telefon: 42608 

l.tanbul Beledlyeal lllnları 1 
Darllicze için ilam olu 90 ıaatim eninde 11,000 metre yerli 

Amerikan ltezi • eblltme ile alanacakbr. Bir metre bezin mu
laammen fiata 27 k..par. Şartname •• bain nllmune.t 1.eYazım 
lılldlrlllilntl• glrlltlr. llteldi olanlar 2490 numaralı kanunda ya
•lı vedka •e 223 lirahk temiaatile ihale ıftnll olan 8/4/935 P•zar
te.ı tl•ll ıaat 15 de Daimi Enc8meade bulunmalıdır. 0 1457,, 

* .. 
Dumlupınar yab mektaltl lçla llzumu olu 200 kCo k ... e ve 

llSOI liOo tos .. 1wr1 pawlalda ••macakbr. Kuma tekeri& beW 
ldloaanan flata 50,5 ft tas t.kerila iMia• ım.u... flab 16 ....... 
TS Hntimdir, Pazarlıia ıirmek 1.teyenler 2490 No. la kananda ya• 

ah •Hika ve 47,5 lirahk teminatla ihale flnD olan 8/4/935 Paıar
teal ıtini1 •aat 15 de Daimi Eaclmende bulunmalıdır. "1728,, 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon· Antalya hattının lozaa Ônll .. l•parta ara11ndaki 13.8 

kilometrelik milkerrer 7 inci luamtnın inıaat ve ray fe11iyab ameli· 
rab Nafıa Bakaa:Jİlaca kapalı zarf uıu:fte eksiltmeye çıkanlmııtar. 

Muhammen ihale bedeli 0 300,000 ,, liradan ve maYakkat te
mlnab da 157M» Oradan ibaret buluoan bd inpat Ye am•liJ•bn 
ebiltmeai 10/4/93S Çarıamba ıtbl ljleden ıonra aaat oa alhda 
Ankara'tla Naha Bakanbfa ~a1ında clemiryo} inşaat rei•Hji ek
liltme komisyonunda yapılacajmdan i8teklilerİD teklif mekttıplariJe 
mBnakaıa prtname1inde yazılı diier euakı 10/4/935 tarihinde 

llleden aonra aa•t on bete bdar lntııat re'.ıliğine makbuz muka· 
biliııde teslim etmeleri lbım geldiii ve münakHa tartnameıinde 

yazalı olduğu veçbiJe münakasa ıünil 1den en az bir hafta evvel 
Nafıa Bakanbğma istida l'e müracaat ederek a!acakları f ennt eh• 

liyet ve•ikaı nı teklif mektuplarına illtf rmelerl iktiza eyledlA'i 
Ye mllnakasa şartnameıi ile mukavele projesi \"e ilitilderjnden ml-

--reklı.ep bir takım evrakı lö lira bedel mukabil ad. Bakanlık Mal-
seme Mudü.rlüiüııdea aabi:ecekleri ilin olunur. "1441 .. 

ADEMi iKTIDAR 
Dtl ge\'fekliği, tenuüli zafiyet ve 
vak'tı z, vücut ve zilıio yorgunluğu .. 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

kulla11makla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti ten1'ih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ibti· 
yarbğın önüne geçer ve yaşarnak 
aeteıini iade eder. 

latanbul'da f"ali 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Galata Poıta kutusu 12SS 

Eıyan ızı;llk bahar için 

KNAPP 
ml•HeaHiade temizletip boyatınız. 
Kaaımpaıa • Ttpebatı - Taksim· Şitli 

flyatlar elvertlldr. 

OXYMENTHOL 
ÖKSÜRÜK-BOGAZ 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ık,ilil< ve yanmılarma 
karp iyi Ye zarar91z çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide Ye baruklan ahr
brmaz ve zarar vermez. 
MAZON iıim ve marka11aa 
dikkat. 
Depoıuı Mezon ve llotton ecza 
deposu lf Bankası •rkeaın· 
d• N o. 12 Behçekepı. 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP n D. ZIRKIN 

Slnlrlerl kuvvetlendlrdlll 
gibi dlm•G Uzerinde de 

tealtlni göstererek, uzviye
tin umumt faallyeUnl artıMr 

200 
KR 

Zayi - Erdek aıkeılik daireıindea 
almış olduğum tezkeremi zayi ettim. 
Yeaiıioi alacatımdaa eıkiıinin hükmü 
yoktur. Erdek l-tmetpaıa mahalleaiııde 
3i2 doğumlu CelAleddin 

Son Poata Matb•••ı 
Sahibi : R. Kakçl 
ftep.111411rtlı TMlr 

Niaan 

KASADA 
SAKLAOl~INIZ 

DAD-A 
KURU 
sı~ 

C~SM[ 
VAZİYETiNDEOiQ 

ONU rAİZl.E 
DANk'AYA-VERINIZ 

~U5USI SARTLARIMIZI 
SOQUNU~ 

.....~ ' 

~OLANTS[ ıt'4' 
QAN k' ONiN .. ~ 
KARAICÖY PALAÇ-ALALEMCİ HAN 

RllAM 

SAÇLARI 
Besler • Kuvvetlendirir • 

DökBlmeıinl keıer • Uza tar. 

PETROL NİZAM 
Tecrllbe edilmit en iyi •aç illcıdır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyoa • Antalya batbnm Balada • Barclur araıındaki 24,5 kil 

metrelik yedinci kıımımn lntaat ve ray f el'flyab amellyah Nafı 
Bakanbğınca kapalı zarf uıuWe ebiltmeye çakanlmlfbr. Mub 
men ihale bedeli (370,000) liradan Ye muYıakkat temlaab 
(18550) liradan ibaret balanan ba bqaat ve ameliyabn ekailtm 
10/4/935 Çarıamba pll atleden ıonra uat oa befte 6-k•n Na& 
Bakanbfl binasında demlryol lntaat rei•liğl ebOt.. kı•'.,_... 
yapılacajından isteklilerin Uldif mektuplarile mllnakau prtaıa 
sinde yazıh diğer evrakı 10/41935 tarihinde Q'ledea llOlll'A ... t 
d6rde kadar lqaat Reialiğlne makbuz mukabilinde te.U. et..ı 
llzımıeldiii ve mllnakua prtoameıinde yazalı oldup •eçblle: 
mllnakua ıtınllnden ea u bir haha enel Nafia Balranhp• 
istida ile mllracaat ederek alacaklan fenni ehliyet Yuik .. nı te 
mektuplarına illttirmeleri iktiza eylediği ve mlnakua fUlaamelİ 
mukavele projesi ve ilifiklerlnden milrekkep bir takım en 
(18,50) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme Mldlrlljla 
alabilecekleri illa olunur. (1439) 

lıtanbul Milli Emlik Müdürlüğündea: 
lhlıam 

kıll:t 

AY ASP AŞA : Camii $erif ıokap 5 ukl yeni 12 a,.la 
armanın 2/3 payı. 114 

0SK0DAR : Selimi Ali EfeDdi qça ham IOkak ..ad 
23, 23 M. yeni 31 aa,.Ia ••in 16132 pay1. 15 

0SK0DAR : Ye~......._ ..... cl ObaaM9 aokak .ad 
15 , .. ·· •1· ..,. em 112 payı. 311 

KUMKAPI ı Kll'kflbata Slleymu ata meld9p 10bk 
yeni 18 aayıh evia 1/4 P•!• 85 

BOYOKÇARŞI: Gelincik 10kak •ki yeni 22 UJlh dlk-
klnın 114 payı. 2S 

TAT AVLA ı Mahalleıioin Kllçllk Akarca aokak uld 
12 yeni 8 nyıh evin 301120 payı. 225 

GALATA ı 13ereketzad• mahallemi Zürefa aokak uki 
2, 5, 7 yeni 5, 1 aayılı ev ve dlkklma 
112 payı. 9J8 

BOYOKADA: Cami mahalle1l Firuz ıokak yeni 16-1811 
aayılı eY ve furun. 720 

ATIKMUSTAFAPAŞA: AJvanaaray eaddem •ki 17 
yeni 21 AJlla k;reçhane. G 

KADIKÖY ı Cafer ata Muradiye aokak eski 11 yeııl 
23 aayılı evin J /2 payı. 938 

Yukanda yazalı maUar 14/4/935 Pazar ıGntl Hat on dert 
petin para De Yel açık artbrma ile ayrı ayn Hlılacaktar. l.teldile 
~de yedi bu~uk pey akçelerile mliracaatları. (M) . uısrı 

lablnbul Evkaf mUdUrlyetl Hlnları 
1 - Babçekapı, Şeyh Mehmel Geylloi, Peynirci ıokak 22-24 No.I 

Dnkkln. 
2 - Tophane, Ekmekçi baıı, Boğazkeıende 132 No. b dlkkln. 

Yukarıda yazıh · dtıkkinlar 936- senesi Mayıs bitim'.ne deıılO 
ra1a Yerilmek tlıero artbrmalan uı.atalmııtır. Tutmak isteyeni 
8141935 Pazartesi ,nnn ıaat on bete denli EYkaf MldOriyet' 
V akaf Akarlar Kalemİlle ıelmelcri. ''17 


