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15 Nisanda' Cenevrede Yapılacak 
Olan Toplantı Çok Mühim Olacaktır 

~~~~~~--~~~--~~~ 

Fransa, Almanya .Hak-
• 

kında Karar lstiyecek 
Fakat Milletler Cemiyeti Ne 

Karar Verecektir? O, Belli Değil 
Almanya, Veraay muahedesini 

Jırttığı için, 15 Niaanda Milletler 
~emiyetl konseyinde muhakeme 
edilecektir. Bu aebeble konseyin 
bu içtimaı fevkalAde mühim ola· 
cakhr. Streza konferansı daha 
timdlden ehemmly4Stlni kaybet• 
mlıtir. Or.da mühim kararlar 
verilmesi muhtemel değildir. lngl-
liz hariciye nazın He mll•teıan, 
diğer devletler mtlme11lllerine 
yalnız Lord Edenin ıeyahati hak· 
Jcinda malfimat vermekle iktifa 
edeceklerdir. 

Buna mukabil bUUin dikkatler 
Miiletler cemiyeti konaeyine çev
rilmiştir. Orada Fransa, Alman· 
yayı bir tarafh Vereay muahede· 
•İni bozmakla itham edecek ve 
~lr karar isteyecektir. Cemiyetin 
ne karar vereceği bilinemez. Fakat 
düne kadar bitaraf görünen ve 
t~şebbüsU beğenmeyen lngi1tt!re, 
şımdi Fransanm bu hareketine 
yardım edecektir. Italyada Fransa 
ile beraber olacaktır. 

Fakat Almanya Milletler cemi· 
yetinin azası olmadığı için, bura· 
da verilecek karara aldırmıya
caktır. 

Binaenaleyh Mlllet1er cemiye· 
tinin verebileceil karar, ıadece 
Almznyanın muahedeyi yırtmakta 
hak111z olduğuna dünyanın dikka
tini çekmekten ibaret olacaktır. 

Bu m6zakerata lngiliz başve• 
kili bizzat iıtirak edecektir. .. 

12 Çocuk Öldüren Cani 
Şverin ( Alrr.anya ), 7 - G~ 

~enlerde tevkif edilen saatçi 
Seef eld'in on iki kUçfik çocuk 
öldtirdfiğil sabit olmuıtur. 

1 

............................................................ .. 

Yanlış Anlaşılan 
Bir Emir 

Gilmrüklerde Zati Eıyadan 
Nasıl Resim Alınmıı? 

Gümrükt• manife.to maamelesi 
yapılırken 

Son zamanda sıümrülderdo 
zati eşyalardan istihlak reımi 
istenildiği, bu yüzden bazı yol· 
cuların efYalaruu almayarak 
gümrükle bıraktıkları anlaşllmış· 
tır. Bu, emrin yanlı§ anlaşılma
ıından Ueri gelmittir. Gümrük· 
ler bakanlığı mamul eıyadan 
iatihlAk resmi abnmasmı emret· 
miştir. Bunun Uzerine zati mamul 
eşyada iıtihlak reı>mine tabl 
tutulmaya başlanılmıştır. Fakat 
dün alakadar makamlara lstihlAk 
resmine tabi mamul eıyanın 
yani tüccar eşyası olmaaı iktiza 
ettiği blld 'rm:ştir. Bugünden 
itibaren zati mamul eşyadan 
gUmrlik resmi alınmayacaktır. 

Kadın Murahhaslar 
Kongre için Dün De Altı Aza 

Daha Şehrimize Geldi 

Gelen •İeafirler rıhtımda 
l 5 Nisanda Yaldızda toplana· murahhulardan bir kısmı da dün 

cak uluslararası kadınlar konıre· ııelmiştlr. Bu murahhaalar ara-
aine İflirak cdeuk olan kadıo 11ada beynelmilel kadınlar birliil 

............................................................... 
ihtikara Karşı 

Hile Yapan 
Esnafın Adı 
Neşredilecek 

Belediye teftiş heyeti::i:ı on 
mnfettiıi, yanlarmda Belediye 
doktorları ve Be!ediye zabıtası 
memurlarile beraber bir mllddet 
e•nl Istanbulda bilhassa gıda 
maddeleri tlıerinde umumi bir 
teftiı yaptılar. Şimdi ayr.i kollar 
yaptıklarJ ikinci bir teftiıi bitirmiş 
ve raporlarım vermiş bulunuyorlar. 

TeftJı~erden alınan tik netice 
yaiların yllzde ellisinin karışık, 
sirkelerin de bllbaasa Beyoğlu 
tarafmda yUzde 93 Unün boya ile 
ve asid aaetik ile yapıldığını 
göıtermiıtir. 

Gıda maddelerine hile kanı· 
tiranlar Sıhhat Müdürlüğünden 
alınacak raporlara göre mahke· 
melere \1orilerek cezalandırılacak· 
ları gibi bu gibi malları satanların 
adresleri ve isimleri de gazete• 
lerde bir ticari kua liate halinde 
Uin edilecektir. 

Şimdiye kadar esnaf hakkında 
alınan cezai kararlar bunların 
hile yapmaları fizerinde bir tesir 
haaıl etmediği için bundan böyle 
teftiı neticesi alman numuneler 
tahlil edildikten sonra hile yap· 
hkları sabit olan esnafın li9tesl 
neşredileccktir. Belediye teftiı 
heyeti, bu listeyi Sıhhat MlldUr· 
lnğUnden lıtemiıtir. 

Baş 
Döndüren 

Bir Yarış 
Avrupa devletleri arasında 

hava kuvvetleri yarışı korkuç 
bir hal almıştır. Fransız harbiye 
nazırı, mecliate Fransanın hava 
kuvvvetleri noktasından bütün 
milletlere faik olduğunu, ve başlı 
ba~ına her hana-i bir düşm ~ha 
karşı durabileceğini söylemiıtir. 
Yalnız Rusyanm bava kuvvet!e· 
rinin Franaanmklne üstUn oldu-
aunu kabul etmittir. 

A1manya 1933 kanunusaniıin· 
denberi hava filoları ihdasına 
baılamıı, fakat bugün 3, 700 
tayyare vlicude ıretirmiıtir. 60 
bin tayyare zabiti yetiıtirmlştir. 
Almanyada glinde 15 harp tay· 
yareal yapılmaktadır. Demek ki 
Hnede 5000 tayyare daha hava 
kuvvetlerine inzimam edecektir. 

Yalnız lngilizlor bugUn 1 ,020 
tayyareleri olduj'unu söylllyorlar. 
Fakat lnaillz bükO.metl havada 
en kuvvtli devlet olmağa karar 
vermiı, ve bu kararını tatbik 
etıneğo de baılamııtır. Blr ıene 
sonra lnglliı tayyare kuvvetleri 
20 bin tayyareyi bulacaktır. ............................................................... 
ikinci reis vekili Matmazel Roza 
ile umumi katip madam Bomeas 
da yardır. Ayrıca ikiıi HoJanda 
lı, ikisi lngiliz dBrt kadın murah .. 
hası daha vardır. 

Ecnebi kadınlar rıhtımda kadm 
blrlltf ralıi Bayan Latife Beklrle 
arkadaıları tarafından karıılanmıı· 
lar ve otele ıötOrlUmüılerdir. 

ldaıe itleri telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

Irak isya~ıı 

Hükumetten 9 
Maddelik. Dileğin 

Tatbiki istendi 

Kır•I Gazi 
Bağdat (Husu&t) Irakta di•a· 

niye Jevasıoda bazı aıiretlerln 

iıyan ettiklerini bu yüzden de 
Irak kabinesi dUterek yerine 
Yasin Haşimi Patanın riyaseti 
altında yeni bir kabine geçtiği 
malumdur. Asiler iıyan bayra
ğım indirmeden ne,rettikleri bir 
beyannamede lıteklerinJ töyle 
tesbit etmişlerdir. 

1 - Iniiliz hllkfımetinln Irak 
topraklarından Zeban, Hüneydl, 
ve Subiye'dc yapbğı bUtUn H• 

( Devamı 8 lnd yüzde ) 

DUnya harbe 
gidiyor! 

BUtUn mlllet• 
ler sllahlanı-

yorlar. 
A vrupa<laki si-

yaıi hare ket niha
yet dünyayı harbe 
götürecPie benz~ 
yor. Btı harp ne
rede ve ne zanıa.n 

ba~hı.yaca k'? :Naııl 
olacak? Kimler dö
ğiişecek1er? 

Bir lngiliz 
muharriri bU· 
tun bu suallere 
cevap veren 
bir kitap ne•· 
retmiştir. 

Ölüm 
Dönemeci 

Dünkü Kaza Yeri 
Netamesiz 

Bir Noktadır 
Dün sabah yine Samatyada 

Ağahamamı önünde bir otobüs 
kazası oldu, 8 yaşlannda bir ço· 
cuk bir 9oförün aceleciliği yüzün
den küçük başı parçalanarak 
öldtı. Dtın kısaı:a kaydettiğimiz 
bu b&dise üzerinde yaptığımız 
araıtırmalara göre bu facia şöyle 
cereyan etmiştir: 

Sabah saat 7.45 te yolcularını 
Sirkeciden alarak Halcırköye ha· 
reket eden şoför Mecidin idare• 
ılndekl 3278 numaralı otoblls, 
saat tam ıekizdc Ağahamamına 
yaklaşmıt ve bütlln hınla cadde 
üzerinde yol almıya baılamıştır. 

Bu sırada Sulumanaabr yokutun· 
dan inen bir kadın, kucağındaki 
va elindeki çocuklarila karııya 
geçmek iıterken, yllrDyen çocuk 
elinden kurtulmuı Y~ caddenin 
öbür tarafına atlamak lstemiıtir. 
işte bu ıırada bütün hızıla gelen 
Mecidin otobtisli küçiik çocuğu 
altına almıt, kısık bir çocuk çığ• 
lığından sonra tekerlekler haoin 
gıcırtılarla biçareyi ikt üç metre 
ıürUklemlı, batını hurdehat ede· 
rek yol ortasına bırakmışbr. Bu 
tUyler ürpertici facianın birkaç 
1&niye içinde geçmesi bUtUn oto· 
bDa yolculannı ve o civardan 
ieçenleri debıet içinde bırakmış· 
tar. Çocujun kanlar içinde kalan 
vUcudUne doğru koıanlar onu 
beyni parçalanmış, kafatasının 
kemikleri biribirioe girmiş ve 

( Denmı 8 inci yGzde ) 

eaeri pek rakında 
tefrika halinde neş
re baolayacaktır. 

Bu kadar heye· 
canlı, bu kadar 
meraklı ve aid 
en can alacak y•· 
rinizden vuran hu 
eser kadar m ülı im 
başka bir kitnp 
okumamış11nı zdır. 

Bu tefrikayı 

mutlaka takip 
ediniz. 



2 Sıy!a 

(Halkın S•si]1 

istihlak Vergi.sinin 
Alınma Tarzından 
Şikayetçi Misiniz? 

Sultenhemam, Alemdar ao• 
kalı, 23 numarall tuhafı ... dUk· 
klnı .. hlbl Ber .. llhaddln : 

- Bu HDe, eanımıaa okudu bu 
nrrl BııyJm. Biliyonuauı: ki bu kanun 
aadece toptaneılar hakluadadar. Bia· 
den, mallarımızı ıubeJ.,. IJi!dirme•iıl 
latedllderi zaman buau ileriye aGrdlk 
Ye: 

" Biz perakendeciyiz 1 • dedik. 
Fakat 11rarla kartılaııaca, mecburen 
mal beyan iıttilr. Tabii, arkaıındaa da 
korktuj'umuı: ba11mıza geldi n ıarı 

k!tıdı dayattılar. iki bin liradan futa 
tutan nrg:,ı, itiraz bile edemeden 
Ytrmeye mecbur kaldık. Zira kanun 
bize itiru hakkı l:lle urmemiıtl. 

* Çakmakçder, ur.ancı aokaaı 
27 numaralı dUkkln sahibi B. 
Esat Tanurı 

- iıtlhllk nrfial, lııe• toptucılar 
içindi, hem de yeril mallara ılmull 

)'Oktu. Halbuki, ikHuada klfi dereeede 
ıarahat bulamıyııa •••urlar, malları• 
anzı laacH kalkııtılar. Ve itiraz bil• 
kab•l etmediler. Bu na\yet karııuada 
katınca; teminat ••rmiye, Ye dava aç· 
miya mecbur kaldık. 

Şimdi, lt'•rin bu dur.tun zamanında, 
J•alne lmldimlz adaletin tecelliılH 

kalmıttır. Yoksa heplmtz upır .apır 
dlSklllecetlzl 

Alacahamam, Uzunall sokalı 
72 numara Bay Vahdet Cemal: 

- Be•, bu kanunun biraz aceleye 
plditi•• kaaiia Zira, •em•rl"r, top. 
tanca Ue perakendeciyi bir tır:ü ayırt 
edemiyorlar. Ve lçtJlutlanaa •'"it UJ• 
duruyorlar. 

Halhuki, toptHcılar e1a1en ticaret 
odaaıaa lrayıtlıdırlar. Bu itibarla, bu 
nrrlyl 'Hraıekle mlkellef olanlar, 
oradan tahkik edilebiUrdl. V •, verılnla 
eibayetlnde, tllccarları ııkınbya ıok

mıyacak kolaytıklar da dfıtOnDleblllrdi. 
Bereket ki, Memurlar •n"yetl meh· 

•aemken hlnll idare ederek 111ulaak
kak lfllı:arın öallal alabllcliler. 

* Mehmutpa,a, Simsar sok•lı 
11 DUlftlH'll, Gallp e,..an: 

- HGkOmetla mGnHip ftirditl 
kauau teakit bize dlt•n. Dnl 
birçok maaraflar J•p•ak •ec:buriye
tindedlr. Blnaeaaleyh, ben .keadi pa• 
yıma hepiınbln meafaatimlz utrunda 
aarfedilecek o1 a bu pııralan, Uiruı 
diltDnmede• lSdedi1nl 

Bir Kadın M•ngal• 
ou,ıu 

Dan bir yanma Yak'a11 daha 
olmQftur; 

KOçlkmuatafapapda aandalcı 
Mehmed'in kan~ı Zi.ha, hula· 
dır ve man2al baıında oturmak· 
tadır. Otla odaaında yalnızken 
bir aralık ayıla kalkmak iate
•it, fakat mu•aıentaini bulamı
yarak mangllla kapakJanmıtbr. 

Kadan bu tekilde vlicudtlnden 

SON POSTA 

L 

Kadınlarda Yeni Bir Meyil 
~-.~~~~~---~~~~~~~ 

Yaşlarını Küçültmek için Beşinci 
Hukuku Hergün Dolduruyorlar 

Pazar Beıincl Hukuk mahkemeelnin 1aı daYala· hlklmi iki 'Sene fa.zla yaıadıklarına inandırarak iki 
nna bakma gClnldlr. O gftn mahkeme kap111nda yaf birden büyüme kararı almaktadırlar. 
&11lı llatede en az elli kitinin adı yazılıdır •• bun• Bazan da yaı kUçlUtme daYalarına rastlanmak· 
Jardan yiae en u 45 ad, kadın adıdır. Fakat mev- tadır.Bu davalarnı çok gtilftnç aafbalan oluyor. Dtln 
eut kanaat hillfına mahkemeden iıtenilen kararlann mahkemeye Memduha adh bir kadın gelmiı, otuzu 
en çoğu yaı bUytıtme kararıdır. Kadınların blyl\k ferah ferah geçmiş olmuına rağmen hAkime: 
g6ıükmemek için yaılarmı saklama adetlerinin ter· - Bay reis. Ben 327 de doğmuıum amma yan• 
aine olarak b6yle büyllmeye aavaşmaları biraz la~lıkla nDfua kAiıdına 320 yazmıılar. Beni lütfen 
hayret nrlr amma, ltln albnda evlenme yaıına yadi yaı kUçültUnUz demiştir. 
yfikselme ılbl &nllne ıeÇThncz bir arzu oluna bu Hlkim böyle yedi yaı birden gençle.-ek lıteyea 
hayret ortadan kalkar. kadını baıtan aşağı aUzmUş, ıonraı 

Betincl hukuk mahkemesinde yaı bUyUltenlerfn - A kızım. Ne aceleci anan baban •armıı. Seni 
ekıeriıl iki, Oç ıalıit retirlp ( 333) de doğdukları doğmadan yedi ıene ev·.el nUfuaa ya:ıdırmıtlar,demiı. 
halde yalıuflıkla ( 335 • d<>tumlu yazıldıklarını ileri Bayan bu cevap tızerine, eme:llne muvaffak olamadan 
ıllr111ekte, ve ıahitlerin yeminli phadeU ka11ııında mahkemeden çıkmıştır. 

Bir Dolandırıcılık 
Mes11lesi 

18 Balya Kösele Yok 
Olmllf 

DBn MUddeiumumtlite dolan
dırıcılıktan suçlu Murat, Nlkola 
Ye Ibrahim Adlı •ç kif1 getlril
mlftir. Bualar Niko ianllnde fblr 
k&ele tDccanma 18 balye k&ıe
leaini dolandnmaktan suçludurlar. 
Fakat lbralıim de Muratla Nlko 
tarafından dolancLnldıtmı iddia 
etmektedir. lbahimin lddtuma 
pre bir ıtn Muratla Nlko kea
diaiae p•ifler: 

- Maruf bir kaHle Ulccara 
var, elindeki mah aatamamıı, pa· 
raya da ihtiyacı Ya.rlDlf, gayet 
•cuz aahyor, ıa koıoleleri alalım. 
ileride k~tele çok para edecek 
deDÜflv Ye kendiıhaden bia Ura 
ahp ( 18) balı• köaeleyl ıetlrip 
bıraluaıılardır. 

Köıe!e tnccırı Nikolaya glSre 
de Muratla lbrahim kendi dftk· 
kinına gelmiıler: 

- Aman 1ağlı b:r mllfler.i 
bulduk, kaçırmayalım, 100, 150 
balye k6aele alacaklar demiıler, 
18 baly. köse:eyt 2500 liraya 
pazarlık etmifler, paraıını aont'a 
getlr•ek llzere a!ıp HYUfmuflar. 
fakat ne para l'etir:mlıler, H 

de pul. 

Suçlular iatintak dalreaine Y ... 

rllmiflerdlr. 

---· ... ··········-···········-···-······················ 
ateı alınca, ııtıraptan bajuma1a 
baılamıf, yetiıınler tarafından 
muhtelif yerlerinden yandığı hal
de kurtanlmıf, 't'ak'adan haber• 
dar edileu poliste, kendiıinl 
tec:la...t &ltma almııtır. 

Yaralı Memur •. 
Kendine Gelince Kendisini Yine Dü
ıerken Kendisinin Yaraladığını Söyledi 

Bundan Uç ~ eYvel, Samat· 
yada oturu Şark ıimcudiferlerl 
memurlarından Bay Hüseyin ev~ 
nin bahçeainde ağır yaralı olarak 
bulunmUf ve polis memurlarının 
ilk auallerine: 

- Beni iki kiıl ıokakta ya
raladılar. Sonra da kanlar iç:nde 
evimin bahçeaine getirip bırakblar. 

Deye cevap vermiıtl. 
Memurlar, yaraları tehlikeli 

olan Bay Hüıey:ni derhal Cer
rahpaşa hastnneaine kaldırarak 
t•dav1 alt.na almışlardı. 

Polia, Bay Hüseyinin iddiası 
illerine kimden fllpheleodiğinJ 
aormuı, o da kaaap Haklu ve 
Hidayet laimleTinde iki ldtlyl 
göatermiıti. Samalya H bıtası bu 
pkt:deki ıllpbeler tberine bu iki 
adamı yakalamıf, sorguya 
çekmif, fakat her ildıl de böyle 
bir vak'adan katiyen haberdar 
olmadıklarını iararla be} an et• 

Gümüş liraları taklit 
Kalpazanlar Mahkum 

Oldular 
Yeni gt\mllf yüz kuruşlukları 

takat ederek sürmekten ıuçlu 

Hakkı, Hacı Mehmet. Hamdi, 
Muatafa Celil ve Mebmedin du· 
ruımaları dün Ağırceı:a mabke· 
meıinde bifirilmiıtlr. Dnnkll cel
sede iddia makamı auçlularm 
ceıa1andınlmRır ı iıtemfı. Hikim
ler uzun bir müzakereden sonra 
kararlarım bildirmişlerdir. 

Eu \<arara göre Hakkı 3 sene 
bapiı yatacak, bin lira para 
cezası verecektir. Hacı Mehmet te 
lkt sene altı ay bapia yatacak Y• 

mişlerdir. 
Bay Hllaeyiu, huta~ede biraz 

kendine gellace, it detiımlftir. 
Bay Hlbeyin dan kendiliDe 

tekrar bazı auaUer aoran po1ia 
memurlanna: 

-
11Siı:e ilk .~yledijim ... 

ler, yaralanmın nrdiii lzhrap ft 
heyecan araanda llylenmiftir. 
Beni kimae YUnlUf delildir. Ka
aap Hakkı ile Hi&ıyetia de ~ 
ları 7oktur. Blru keyif olarak 
bahçede dolatmakta o1dotam 
bir aırada sendeleyerek dllfttim,. 
Cebimde açık olarak duran blçak 
ta vücuduma ..plaadı. Ve 1b..I 
yaraladı.,. 

Demiftir. 
Zabıta, Bay Hlaeylnin ıon 

lfadealol bu ıekilôe teabit edince 
ıuçlu olarak zan altma alınan iki 
k:ti serbest bırakılmıılardır. Ma
mafih, bu .aon •özlerin de hakikat 
olup olmadıtı araıbnlmaktadır. 

Kazalar 
Dün Üç Çocuk Yaralandı 

Dün iki araba kazaıı olmuı, 
biri erkek, biri de kız olmak 
tizere iki çocuk teht1keU auretle 
yaralanmıştır. Kız Silivrikapıda 
yaralanmı§br. Adı Naıiredir. 
Haaldsyde yaralauanm adı iM 
Gavrildir.Bu kualardaa bqka Ka• 
ıımpaıada Tacettia kminde bir 
çocuk, dün bwkletle dolaşmakta 
iken Muhiddiu iıminde bir arka-

daıına çarpmış, karnından tehlikeli 
aurelte yaralanmasına aebeblyet 
vermiştir. Tacettin yakalanmııtır. 

-········-----·--·····----·-···- -------. 833 lira para cezaaı 't'erecektir. 
Diğer ıuçlular ber.aet etmlflwdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

/~ 
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[ Gi~ Tarilıi] 
Döviz Kaçakçıhğı 

Dön yazdığımız aon dövlt 
koçakçılığı lıaklcınde, emniyet 
mtıdUrlüğU kaçakçılık bllroıll 
tahkikabna devam etmektedir. 
Bu itte allkadar olan Oç erkek 
" bir kadının daha malumatlı• 
nna milracaat edilmiştir. 

* * * Beledlya Matbaa MUdürU• 
nUn TekaUtlUljU 

Belediye matbaası mUdUrl 
Bay Hakka tekaUtlliğllnll lstr 
miftir. 

* * * Yeni Elll Ve Yirmi Beşllktel 
Yakında elli •e yirmibeı ku

ruıluk gUmüı paralarında basıl• 
maaına baılanncaktır. Darphane 
ylrmibeı kuruşluk gllmll~ para• 
lar1n da kenarına ya1:1 basmaya 
muvaffak olmuştur. 

Jf- * * 
Kitapların Tasnifi 

Kt\ltür Bakanlığının kararll• 
ve mtlteba11u Prof ea~r Riterbı 
bafkanhğı albnda lıtanbul kl
tlphanelerindekl kitapların tasnı. 
ftne Damat Ibrahimpaıa kütiiP"' 
hanesinden ba§lanmıştar. ilk 
•'f'Yel Tttrk tarihine alt eserler 
elden geçirilecektir. 

* * * Bellren Bir Ada 
Şark~yde tuhaf bir tabii hl

dlıe olmuı, deniz kenarındaki 
ıırtlar denlıe ç~kmnı, buna karp 
denizde de 000 metre kadar 
uıunluj'unda bir adacık belirmlştll\ 

* * .. Fototrafçı DUkklnı Yandı1 
Dün Cağaloğlu hamamı yanın

daki ktıçilk fotoğrafçı dtıkkanı• 
dan ateı çıkmıı, dDkkln kıame• 
etyuı tamamen yanmııtır. Dnk• 
kin fotoğrafçı Bay Tahsine aittir. 

* * * ••hrlmlzdekl Almanlar 
Alman konıoloahanesi, ıchrJ• 

mlzdeki Almaaların adrulerlai 
toplamaktad11. 

* * • Belediye Zabıtası Noks•• 
34 nahiyeye ayrılan Istanbulda 

Amirleri de dahil olmak flzer• 
269 belediye ııabıta memuru var
dır. Bu miktar, iddiaya nazaraa 
ıebrin ancak onda bir ihtiyacını 
dahi ka11ılamamaktadar. bu kadrO" 
nun g•niıletllmHl ç.ar.leri du, .. 
alllOyor. 

.. * * Roma Sefirimiz Geldl 
Roma aefiri Bay Huan Ragıp 

dön Tevere Yapurile ve izinle 
ıelırimlze &•lmiıtlr. Bir iki glliı• 
kadar Aakaraya gidecektir. 

* * * Okçuluk Sporu 
Askeri mDze idareai Iıtanbulda 

bir ok sporu aahuı hazırlamak 
taaanurundadtr. Burada eaki ok• 
çuiardan mütehasaıı bir zat yay 
kwmuını 'f'e ok atmuıuı öğrete
cektir. Turing kulub timdiden bu 
iti• alakadar olmaya başlamıştır. 

V •remlilcr - Haaan B. Ah. belediye 
ıelıir için yaptU'acı;ı tiyatroyu bir 7ap
tırsa... 1 

... Şu koaKl'fthlYar biauı da hellll9D 
meyda.. ptirilae .. ka•ar memnma 
olacataaL. l 

Hasan B. - Pe'ki amma tiyatro 
Wnn, kouer•atuvar binuı tizin T•n-
miniıe de Yamı dır 1 1 

Veremliler - Değildir amma, Ha n 
B. , belki onlar yapıldıktan ıonra bizım 
llaıtaa.ye ek •ra ıelirl 



Hergün 

Ermeni Kübiğ; 

• Son Ümit 

Ermeni Kübiği 
Son senelerde TDrklyede kU· 

blk iıminl verdikleri bir rarip 
mimari tarzı tUredi. Bu mimari 
her millette o milletin karakterile 
yuiruldu, kendbe göre huıı:si bir 
kalıp aldı. Rus klibiğl Alman kU
l>lğine, Alman kllbiğl Fra.Huz 
kübitine ben:ıemez. 

Bi:t:de kübizm TUrk karakt•· 
rUe karı~ıp yuğurulacağına Ermeni 
vca Rum kalf alarm elinde btııbii· 
tun çirkin bir şekle bürUndU. 

Iıtanbulun her tarafında yüz· 
lerce apartıman ve ev yapılıyor. 
Bu inıaatı Ermeni ve Rum kalfa· 
!arı yapıyor ve tabii binalara da 
kendi zevklerini naklıdiyorlar. 
Bu yüzden ldanbul yalnız eski 
hususi karakterini kaybetmekle 
kalmıyor, çirkinleıiyor. insan yeni 
binalara bakarken gfü:lerinln ve 
ıevkinin yaralandığını duyuyor ve 
lçine bir tlkıinti geliyor. 

Ben bir belediye reiıi olsam, 
ıehrin eatetiği namına bu Ermeni 
ve Rum kalfalarını mimarlık yap· 
maktan meneder, ev yaptıranları 
mektep meıunu mimarlara mUra· 
caata mecbur kılardtm. Bu 1aye· 
de belki ıehrin çirklnlikton kur· 
tulmasına bir dereceye kadar 
)'ardım etmlı olurdum. 

>f 

Son Ümit 
Almanyanın Venay muahe· 

desini yırtıp mecburi aakerllk 
hizmetini teais etmesi llıerine 
Avrupada baılayan tellt ve 
heyecan ıönmek üzeredir. Yapı• 
lan blitlln teşebbüsler akim kal· 
mıı ribidlr. lnglliz nazırlarının 
Avrupa payıtahtlarını dolaıııı 
tlmdillk mUıbet bir netice ver• 
111emiıtlr. Streza konferansından 
d~ Umlt keailmiıtlr. Şimdi bUtUn 
aözler milletler cemiyetine çev
rilmiıtir. 

Orada Fransa Almanyayı Ver· 
ıay muahedesini kendi kendine 
yırtmakla itham etmektedir. 

lngiltere ve ltalyanın bu hu
ıuıta Fransa ile beraber yUrllye• 
cekleri haber verilmektedir. Fakat 
netice ne olacak? 

Almanlar milletler cemiyetinden 
çıkmııtır. Onun vereceği karara 
ehemmiyet vermeyeblHr. 

O vakit iki tıktan biri: Y • Al· 
hlanyanan bu karar ile alay ot-
meaine ehemmiyet veremeyip yan 
çizmek, yahut Almanyaya kartı 
olan noktainazarı kabul ettirmek 
için ıllaha sarılmak. 

O halde harp mı? 
Merak etmeyin henllz bu hu· 

duda i•lmlı değiliz. 

Ziraat Bankasın
·daki Buğday 
Tahkikatı 

Ziraat Bankaaında yapılan 
Duğday auiiıtimall tahkikatına ait 
r~por villyet idare heyetine ve
rıhnif, itten el çektlrHmit olen 
Müdür Bay Ahaen raporun kendi 
hakkındaki kısımlarma itiraz 
•tmtıtir. VUAyet idare heyeti 
raporda meı'uliyetleri teıbit edl· 
lenlerin IUıum ve men'imuhake
ID•lerlne karar verecektir. 

Ra1porda bet yUz bin liraya 
kadar nisbetsiz kredi açılııları, 
bUyUk muamelelerden merkezin 
haberdar ediJmemesf, çürüme ba· 
hancıile buğday öğütülmesi 
llleı'uliyetl muc:p görüJmekteilr. 

Iı Ka:ıunu 
AnkarP, 7 - it kanunu pro· 

Jesi Başbakanlığa verildL 

SON POSTA 

Resirrli Makale a Adalet il 

J.l 

İçtimai nizamın tutucuı.u mahkeme.eridır. ~1alı ftc meye 
'ıiyaai hırılar, ruh betaeti karıtınca adalet ytırilmeı:. Yunan 

divanıharplerinin kararı kartısında halkın duyduğu iıyan 
buııdımdır. MPhkemP, ha'k namına ac'alct dağıtan bir 

küre>ildü:. Hurad..ı ı:;ıy . r.i h rslar, ıosani zaaf ar s il inir, 
yalnız adaletin kuvvetli hükmü ııı.Jtanat ailrer. Eakiden 

Tll.rk mahkemlerinde atalet, ıiyıi hmı yer bulabiJirdi. Fakat 
Cilmhuriyet adliyesi, yeni n;zarn•n en kuvvetli bekçia:dir. -

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Avrupanın Akıbeti .. 
Sovyet Rusyaya Göre 

Verilecek Kararlara 
Moskova 7 - jurnal dö Mos· 

ku lngiliz Bakenlarmın muhtelif 
Avrupa merkezlerine yaptıkları 
ziyaretlerin verdiği neticeleri gliı· 
den geçirerek çok mühim ıeyler 
aöyll\yor. Diyor ki: Almanyanın 
Şark misakına girmemesinin Mos· 
koYada memnuniyet uyandırdığı 
al5yleniyor. Bu, böyle değildir. 
Sovyet hUkO.metl, daima, Berlin 
ve Vartovanın bu misaka girme• 
terini temenni etmiştir. Maamafib 
lnailiz Bakanlarının Berlin ziyareti, 

Hltlerln bu misaka kartı olan 
düşmanlığını muhafaza •tuğinl 
göstermlttir: Binaenaleyh vaılyet 
aydınlanmıştır. Almanya ve Le· 
bistan ittirak et.in, etmesin, 
Avrupa •ulbunUn idamesi zarure
tine linananlıut bu sulhu teıld· 
latlandırmalıdırlar. 

ÇnnkU Almanya her saat 
ıllablannı arttırıyor ve 1912 deki 
askeri kudretini elde etmesi ge· 
clkmlyecektlr. Bu vaziyet Frao· 
sımın doatu olan ikinci derecedeki 

Venizelos Çok Ağır 

Yakında 
Bağlıdır 

devletlerin dalia faal ve uimkAr 
bir kominezon aramıyac&klarını 
kim temin ~der? Sonra, AJman• 
yadan korkarak cmunla uyuşma 
yolunu tutanlar, Almanya lehine 
olarak büyük devlet lmtiyazlar1m 
kaybedeceklerdir. Binaenaleyh 
ortada bir manevra dönüyor, bu 

manevra, mıntakavi mlsaklar akti 
fikrini birtakım entrikalarla boğ· 
mak istemektedir. Bu aebeple, 
Avrupanın mukadderatı, yakında 

alınacak kararlara bağlıdır. 

Hasta! 
Atına, 8 ( Huıuı1) - Devlet den 28 kiti muhakeme edilyor. mııtır. Suçlular 42 zahittir. 

dairelerinde memurler arasında SelAnlk Dlvanıharblnde Kaçak olarak Iıtanbulda bu· 
ı•niı mikyasta tasfiye yapılıyor. Selanik, 8 (Hususi) _ BugUn lunan General Anagnostopulos, 
Birçok hikimler ve beş polis Serez altıncı topçu alayı isyancı• Vlahos Ye saire de giyaben mu• 

hakeme edilecektir. 
müdUrU azledildl:er. Devlet Şiira- larınm muhakemesine başlan• 
sile temyiz mahkemesi reis ve , Venizelos Hasta 

ı Atina, 8 (Hususi) - Venizeloı 
azalarından birçoğu azledilenler Yunan Elçisi Geliyor Napolide kalb ve emoplozi buh· 
ara1ındadır. ranlarına tutulmu•tur. Italyanıa Yunaniıtaam Ankara Elçiıi Bay T 

Diğer taraftan tersaneyi basan· Sakellerapulos aihayet Oç gilne en maruf doktorları ihtiyar dip-
ların muhakemesi devam ediyoruz. kadar mahali memuriyetine hareket lomatı kurtarmaya çalıımaktadırlar. 

Ş h. 1 k K i edecektir. Elçiye, iki memleketi Donanmanın Takviyesi 8 ıt er, aptan anar ile Atina, 8 (Husu•i) - Hükumet 
a1&kadar eden meHleler hııklınnda 

Uman Reial Katerino ve gemi b' donanmayı takviye için son sistem vazıh ta!Jmat verilditi gl ı ayrıca 
mllcehhizl Veroiko'yu itham bunlara ait bir de tam liste tevdi bir kruvazör aJmmas,ndan başka 
ettiler. Lamlya Divambarbinde olunmuıtur. Kilkit rırhhımm da yeniden HHlı 
de lıyancı meb'us ve ga::z:et:.:e:.:c:ll:er-:_~==========~======;:======~-•.:_u_r_•t_t-=e:-:t:-amirine karar vermiştir. 

'Felaket! 
Bir Otomobil Seyircileri 

Çiğneyip Geçti 
Şato Tiyerri, 8 (A.A.) - Bir 

otomobil yarııında otomobillerden 
biri bütün hızile 1eyirc1Jerin Oıe• 

rine gltmiıtlr. 3 ölU, 22 yaralı 
vardır. 

ita/ya ile Yugos
lavya Arasında 

Belgrat, 8 - Yeni Italya cl

çlıi, Musolinln ltalya ile Yugoı· 
lavya arasında ebedi bir dostluk 

anlaşma1ı temini arı.usunda bu• 
lunduğunu söylemiştir. 

Komünistler 
Bu!gariıtanda Tevkifatın 

Arkası Keailmecii 
Sofya, 8 (Hususi) - IV'opr 

adındaki gizli komünist hııekkU
IilnUn mensupla11 ve dört mi]yar 
leva çalıp komünistlere datıtan 
maliye memurunun arkada9lar1 
tevkif edildiler. 

,:__------------------------~--·-------------------------~ 
l~STER /NAN /STER I NANMAI 

ııaelediye mDfettiıleri tarafından Yemif, Balıkpa
zar ve Küçükpazar aemt)erindeki yat yapılan yerlerle 

yatcı dUkklolarl ııkı bir teftiften ıc•ç\rilmittir. Alınan 
yat oümuneleri belediye kimyahanuine g6aderilmlş 

tahlil edilmittir. 

Plyaaada aatılan yatların yüzde kırkanın karıtık 

Ye ııbhate muzır olduğu anlatılmııtır. 

lıtanbuldan Trabzona içyağı g6nderildlği ve bunla· 
rın orada iy[ yatlarla karıttırıld ı ğl da burada 
anlatdmııtır. ,. 

1STER iNAN /STER 1NANMA! 

L.------------------------------------------------------------------

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bari 
Samimi 
Olalım l 

Server Bedi -

Artık şu aeryah celbi hikAye· 
sinden vazgeçelim. Biz Memlekete 
ye ba':lcı gelmesini istemiyoruz. 
Ş:mrumuzun alt tabakalarında, 
0·1lara karşı, gizli ve iliklerimize 
işlemit garip bir tiksinti mi var, 
ne dir, hiç birine ısınamıyoruz ve 
bizim tarafa ayak atmamaları için 
huoutlar.mızı ateften bir çizgile 
çevirmek ister gibiyiz. 

H;ç dara gelcmi.> en blitün ya· 
baocı aeyyahları aramızda sıkın· 
tadan patlatmak için elimizden 
geleni yapbk: Gec'! saat onbirden 
sonra şehirler~mi1in blltUn soluk 
alma deliklerini tıkadık, ağır 
belediyeı reaimlerile ecnebi turne• 
lerini ve san' atkarl arını yıldırdık; 

bir iki güodenberidir de yurdu· 
muza gelen bütün ecnebi yolcu· 
larıo ıahsi - dikkat ediniz: Şahsi -
eıyahmndan istihlAk vergisi almiya 
baılamışız. Birçokları, iç çama-
ıırlarına kadar vergıye tabi 
tutulan eıyalarını gllmrUkten 
çıkarmamışlar. itiraz etmişler. 

Belki de geri dönecekler. 
Artık bu 11aeyyah celbi,, atzım 

değiştirelim. Samimi olalım : 
"gelmesinler, istemiyoruz, getire· 
ceklerl para da kendilerinin 
olsun!,, diyelim. Gazetelerimiz, 
bundan böyle, "seyyah celbi,, için 
değil, seyyah ürkütmek için 
neler yapılabileceğini dlltllnsünler 
ve ona göre tedbirler tavsiye 
etsinler: Garlara ve rıhbmlara tur· 
nike teklinde birer iıkence aleti 
mi koymalı, Matbuat mndu~Iüğll 

larafından bizim Turing kulübün 
propaganda neırlyab musader• 
mi ettirilmeli, ne yapılmalı ise 
hemen yazalım. Zira anlaş1lıyor ki 
bizim dışarıdan gelecek alakaya, 
insana ve paraya ihtiyacımız 
yoktur. 

iki Tren Kazası 
Oldu 

31 Ölü, 20 Ağır Yaralı Vaı 
Kopenhag, 8 (A. A.)- Fulmen 

ada11 cenubunda dun mlihlm bir 
tren ka1aıı olmuştur. Bir maki· 
nist ölmllf ve yirmi kadar yolcu 
atır ıurette yeralanmıtbr. 

Tsinking, 8 (A.A.) - Mançurl 
cenup şlmendif.rl tızerlnde bir 
Japon askeri terenile bir Mançurl 
treni arasında bir çarpışma olmuş 
ve Japon trenine bağla ve mUhim• 
mat yllklU bir vagonda infilak 
vuku bulmuıtur. Otuı kadar nefer 
ölmUş ve birçok da yaralı vardır. 

Yine Bir Tramvay 
Faciası! 

Bir Biletçi Öldü 
Bu sabah Galatada Kapıiçl 

hamamı önUnde çok acıklı bir 
uamvay kazası olmuş, tramvay 
biletcllerindeo 30 yatında Eaat 
EminönUnden Bebeğe giden tram· 
vaya asılmıı, faktıt bu eanada 
karşı istikametten gelen tramva· 
ym arasında kalarak başandan 
yaralanmış, naklolunduğu Beyoğlu 
hastanesinde ölmliıttır. 

Bir Kasırga 34 Kişiyi 
Öldürdü 

Makkomb ( Amerikada ) 8 -
MUthiş bir kaaırga ylbündeo 34 
kiıi ölmlif, 100 kiti yaralanmııtır. 
Eden Kalbinden Hasta 

Londra, 8 - Lord Eden fazla 
çalııma neticesi kalb yorgunlu· 
tundan hasta yatıyor. 
Hitlerci:er Yine Kazandı 

Danzig, 7 - intihabat bitmiş, 
Hitler fırkası yüzde doksaıı ek• 
aeriyet kazanmııtır. 



4 Sayfa 

~ -
Hemşin 
Köylerinde 
Düğün Ad~tleri 

Hemş:n, (Huıuıl) - Karadeniz 
kıyılarında yaıayanların kendile
rine mahıus bir takım adetleri v• 
görenekleri vardır. Hemıin dil· 
ğOnlerinde bu adetlerin birkaçı 

birleşir ve her düğün ayrı bir 
huıusiyet taıır. Bilfarz. burada 
evlenmelerde kız. tarafınm Lazları 
lç:n bin lira ağırhk iıtemesl, 

erkek tarafınıJ da bir lira gibi 
niıbetıiz bir para tekıif etmesi 
Adettir. Neticede ajulık parası 
300 liradan 150 Jlraya kadar 
değişir, fakat hin lira iıtemekte 
ve bir lira vermekf~ de bir uj'ur 
aranır. 

Niıanlanma yapıldıtı •• kız 
evine niıan heJiyelerj gönderildiği 
zaman dllb atarak bunu ilin 
etmek, hediyenin gittiği akşam 
kız evinde iki taraf davetlilerine 
ılyafet vermek, düğün gUnli kız 
eyinin 24 saat erkek tarafı· 
fınıo davetlilerine terkedilmeıi 
hep bu adetler meyanındadır. 

Ziyafetten e.-velı 
Aı,çı dayı bunda mıem1 
Yine eli darda mıııın? 
Biz.e •• ıunar mıım1 
liıyamol... Heyamol •. ,,. 
Uzun oarıı çamur oldu 
Bakla nlar hamur oldu 
Bizim uşçı kambur oldu 
Heyamol... Heyamol .. 

"" A,çı dayı uyar uyar 
Bir kepçe kor iki ıayaı 

Zorlanclımı durmaz kaçar, 
Ileyamol... Heyamol 

Gibi manilerle yemek btemelc 
te lhmel edilmeyen Adetlerdendir. 
24 aaat n-1 iıgal eden erkek 
tarafı delikalıları her biri ayn 
ayrı hediye almadan evi terket· 
ıııezlor. 

Kız tarafında da buna benzer, 
fakat aadece kadınlara inhisar eden 

garip Adetler Yardar. Bu Adetlerin 
en zararlısı hediye almadan 
vazgeçllemiyen ısrarlardır. 

A~apazarında Çeltik ZiraaU 
Adapazarı (Huıuıi) - Ada

pazarında pirinç ekiminin ııtma 
tevlit ettiği kanaatlle yaıak edi
leceği haber ahnmıı n bu haber 
pirinç ekicileri ar&1!nda teeasllr 
uyandırmııtır. Burada her yıl 10 
bin dönümlük bir sahada bir bu· 
çuk milyon k:loya yakan çeltik 
istihsal edilmektedir. 

·---·-· .. ····.-·······························-······· ... ·· 

Son Posta 
YHml. elf••t. Hnaııliı .,. Hallı ı•ul•.t 

Eaki Zabtiye, Çatalçtome ıokaiı. 28 
l&TANBUL 

,., 

Gaıetemiıde ~ıkan )'ita 
ve resimlerin bütUıı haK!an 
mahf.uz ve gaıetem.i&o aittir. 

ABONE FIA nARI t 
f • 3 t 

Ay ~ Ay 
• ""' ıc.. &. 

TORKIYB ıa JSO 400 150 
YUNANlsTAN 2J40 mo 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abou bedtli teJIDdlr. Adru 
clellttlrmell .. 1Nr6ıtıır. ....... 

c .... ,...ı..,,, """'',,... 
.............. ı,et ....... 1 
Cevap lçJo CDtldu~a,. 10 kuQfld 

pUI UAv11a lhımdat. 

Po• ........ , Ttl~ 
Telgraf ı Soopolta 
Telefoll ı R0203 

ION POSTA Nisa•~ 

HB HABER ER 
Yurtta Sağlık işleri 

ESkiŞehif de~· Bayındırlık Çalışmaları 
Hızlandı ı · 

Zonguldakta Ys~ 
Bir Hastane 
Yapılıyor 

Zonguldak (Husuıt) - Adi~ 
blrllgi umumi yardım ve sı 

aerYis bakımından giln geçtild 
daha müsbet ve verimli bir tJ 
hada çalıımıya başlamlşbr, D
bJrkaç yıl önceye kadar yapıı
yardımlar hemen ekaeriyetle '/JJ 
guldak merke.zlnde çalışan ~ 
kııım yerli işçiye inhisar ediyd 
du. Ekserlyetlede buraca tedıı.~ 
kabll olmıyan bir haslabğıP 
edilmesi için bir işçi ailesi Ist.ı 
bula gönderiliyor fakat b,.ı 
g~nderlldiği tedavi evine gi~ 
den geri dönüyor ve aldığı 40-: 
lira masrafı baıka itlerine b~ 
cıyordu. 

Halkevi Binasının 

Temelleri Ahldı 
Eıkitehir, (Hususi) - Eaklıe· 

birde göıe çarpar bir baymdlrlık 
çalıtması vardır. Kolordu binaamın 
önOnden geç•n ve latasyon köp• 
rUaüne kadar uzanan bulvar çok 
güzel olmuıtur. Hont\z ista.yon 
köprUıll geniıleti:memlıtir. Bu 
köprll de caddeye uygun bir tarz• 
da geniıletilinco cadde daha gft• 
zel olacaktır. 

Botun caddeler• fidanlar dildi· 
mekte, ıokakların i6Jgeletilmeıdne 

çalıtılmaktadır. Yalnız caddeler 
bozuktur. Kışm çamurdan, yazın 

tozdan bu caddelerden rahat 
geçmek mümkün olamamakta. 
halk çok müşklillt çekmektedir. 
Bunun lçin diğer caddelerin de 
bir an evvel tamirine ve ıslahına 
çahıalacaklır. 

Mozar:ıkların ıehre pek uzak 
olduğunu gö.zönilne alan heled~ye 
cenazelerin nakli için bir otomo· 

İzmirde Evlenenler 
Ve Evlenmekten 

Cayanlar 
lzmir, (Hususi) - Mart ayı 

içinde lzmir •~ lenme dairesine 
76 çift müracaatta bulunmuş; 
ıubat ayında muameleleri tamam• 
lanmayanların da llaveıile 93 çif
tin nfkAhları kıyılmış; bet kifi 
mliracaat ettikleri ba~de feragat 
etmiş; bir kitinin evlenme teklifi 

kan .. nsuz görlilerek reddedilmiştir. 
Reddedilen nikah iıteklilerl 

e'1Ji cldukları ve hatta çocuk!an 
bulunduğu halde bekarlık.arını 
iddia ederek oiklh dairesine 
müracaat etmektedirler. Evlenme 
dairesi hu gib[er üzerinde araş• 
brma]ar yaparak eYli olduklarmı 
meydana çıkarmakta ve itek• 
lerirıl reddetmektedir. Fanıgat 
edenler ise niıanları boz.ulanlar 
vo kız taraf ıoa MÖrilmlük ver· 
mekten Çf'klnenlerdir. 

lzmirde 
Ahı Ve Atlı Spor 
Kulü~ü Kuruldu 

lımir, (Huıuıt) - lzmirde bir 
" alış vo ath ıpor ,, kullibtl 
kuruımuıtur. lzmirdcki kulüp için 
bir bina İnfa edilecek, ayrıca 
bir d!I at p•oıiyonu tesis edi· 
lecektir. 

lzmirdekJ kulOp bir ıUı •e 
bir tonezılib kulilbll olmıyacak; 
atıf tal:mleri, atlı apor antra• 
manlarile gençliği memleket mil· 
dafaaıma y.:rayacak bir ıekilde 
yetiıtirecckt:r. 

Ku!Ube aza kaydlne buyuk 
bir istekle deYam edilmektedir. 
KulOp aıalarına clnı atlar temin 
edi:ecektlr. Ku:Op bilfiil faaliyete 
geçt;kten ıonra burada atlı ıpor 
merakının çok artacağı umul· 
maktadır. 
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Eakitehirln güzel Y apılarındanı Liae 
Bu gibi haller Amele birlil' 

de yapılan teıkilittan sonra 1 

tadan kalkmış gibidir. Şimdi f 
pılan yardımlar, tedavi masrafll 
mt:.abet verimli bir ıekle so~ 
muıtur. Evvelce her bUyllk ~ 
den müesıesesinin kendi doktd' 
Ye kUçlik bir dispaoHrl vardı~, 

bil sipariş etmeye karar vermlıtlr. 
Otobüs servisleri gittikçe monta· 
zam bir bale girmiftir. Bahar ve 
yaz menimlerl do;ayıaile mesire
lere de ucuz tarifeli otobllı 
Hrviıleri tertip edilmektedir. 

Şehir dahilindeki umuml hela
larıo da ihtiyacı ka11ılayacak bir 
hale getirilmeai ve çoğa}b;maıı 
kararlaıtırı~mlştır. 

Yeni inıa edilecek olan Halk· 
evi binasmın temellt.ri açılmı9tır. 

1nıaat birkaç ay içinde bitirile· 
cektir. Binanın planı pek güz.eldir. 

Esklıehir birkaç ay ıonra yeni Te 
modrn bir binaya daha kavuı· 
muş olacakbr. 

>f. Bundan . 6 - 7 ay evvel 
Odunpazannda wkua gelen elek
trik kazaıında ölen itçllorin aile
leri elektrik fh'ketine mllracaat 
ederek tazminat iıtemitlerdir. Bu 
istelderi reddodilditl takdirde 
mahkemeye müracaat edecekleri 
ıöy:enmektedir. 

}f- Eskiıehir sporcuları Cuma• 
dan itibaren lik maçlarına baılı· 
yacaldardır. - M. e. 

Tarsusta Eski Eser Araştırmaları 

Amele birliği bu tarzın ııs" 

ıı:urlu olduğunu görmnı ve but' 
maden amelesinin ve ameJe J 
lerinlo aıhhi bakımlarını bir 1111 

keze bağlamak için yeni esa' 
dUşOnmOştOr. Alıoan bir kıst' 
netlceıl olarak Havzadaki bU~ 
maden müesseseleri vo münfel' 
ocaklı Amele birliğinin sıhhi el 
Yisine bağlanmıf tır. Amele, 
amele ailesi lehine fayda&ı V 
atlkAr olan bu] kombinezona 11 

nız Ereğli ıirketi girmemİ§tİr· 

Çift Sürüiürken Bir Küp 
Altın Bulundu 

TaraUI (Hususi} - Gözlükule 
mevkiinde yapılan hafriyat çok 
mühim safhalar göstermiye bat' 
lamıştır. Bu ka:rışta kıymetli 
eski pek eserlere tesadüf olun· 
maktac!ır. Kazılan yerde eski ve 
büyük bir bina bulunmuttur. Bu· 
nun için hafriyatın genit'etilme.i 
kararlaıtmlm:şhr. Buralarda Sn
merlere ait bir kitabe de bulun· 
muıtur. Çok eaki devirl~re, battl 

taf devrine ait eserler de çı!cmak
ladır. Sümerlere. ait kitabe ilk 

buluouıta hemen okur.amamıf, 

sonra üzerinde tetkikat yapılarak 
kıımen okunmut ve bunu 1 bir 

Lüleburgazda 
Göçmen:er f çin Yeni 

Ev:er Yapı~ıyor 
Lüleburgaz, (Hususi) - Pan· 

car ekimi bitmiştir. Bulgaristan
dan ve Romanyadan gelen göç· 
men~ere \er:Jen tarlalar da kimi
len ekilmiştir. Kasabada hu yıl 
yeniden 20 eY yapılmaktadır. 
lstaayon caddesi Uzerinde yeni 
teıkil edilen mahalle de glttikce 
büyümektedir. Belediye bu yıl 
kaıabanın e!ektrik ihtiyacım da 
tamamlamaya karar vermlı hu· 
lunmaktadır. 

GUdUlde Tayyareye Yardım 
GüdOI, (Huıusi) - GUdUllUler 

tavyare kurumuna bllytık bir bağ· 
bbk göstermektedirler. Her fır· 
aatta tayyareye yardımdan kaçın· 
miyan GUdOJ halkı bu defa da 
cemiyete 600 liralık yardımda bu· 
lunmuşlardır. Bu para GUdl\llllle
rin bayram maaraflarından ayrıl
mıı olan paradır Y• kurban 
bedelldfr. 

GDdUI - Ayaı Yolu 
Gl\dW, (Huıuıt) - Kaz~ ile 

Nahiye arasındaki 30 kilometrelik 
yol çok bozuktur. Bu yllzden na .. 
kil vaııtaları aüçlükle iıliyebil· 

ai:e reisiuin mezartaşı olduğu 
anlaiılmaştır. Taı de•rine ait 
olduğu tahmin edilen eserler de 
tetkik edilmektedir. 

Tarsusun bir eaki eserler hazineıi 
hatinde olduğu anlaşılmaktadır. Ne· 

mir oğlu köyünde çift sürôlürken 
bir çömlek dolusu albn bulun· 

muıtur. Bu altmlann Uzerlerinde 
iskemlede oturmakta olan bir 

adam ile önllnde duran birkaç 
kiş'İniD reıml bulunmaktadır. 

Kaymakamlık bu küçük define 
hakkında tahkikata ba°'lamıf, 

Kaymakam Bay Hıfzı Ege alhn• 
ları bulanı çağırarak dinlemiştir. 

Bulunan altıalarıo miktarı henüz 
tesbit edamem:şHr. 

Amele birliği bu suretle ~ 
tUn Havzanın sıhhi bakımını Ut 
rine aJdıktan sonra maden nıısl 
kalarında yeni dispanaeri kur~ 
mlltehaasıs doktorlar getirın· t 
Sıhhi servis için getirilen 
Diathermi makineaile bir UJtı4 
Violee şuaı Aleti birçok ba&t.t 
)arın aeri bir tarzda tedavisi K 
çok faydalı olmu~tur. 
Ultra • Viole elektrik ıuaı birÇ 
Yeremli amelenin tedavisinde 111• 
bet neticeler vermiıUr. t 

Amele btrliğl bu yıl lçindd 
ıasına başlanmak ll:ıere 80, 
liralık bir butahaoe tahılsatl ~ 
bul etmiştir. Maden mıntak~ 

Çarşambada na göre merkez olabilecek 

Bir Gençlik Yuuas1, Bı·r yerde yapılacak olan bu b~ 
• hane en modern tesiaatı ib11· 

De Mahfel Açıldı edecektir. Sade CtJrrahi Aletle', 
Çarşamba, (Hususi} - lkiyOz· tesistt için ayrıca 20 bin 

den fazla köyü o:an Çarıambada tahsisat ayrılmıştır. 
hayvan hırsızlığı vukuatı biç kal· Bu hastahanede doğum, rrJ 
mamııtır. Eskiden jandarma ku- ken, laboratuvar ve diğer bt 
mandanhğı yapmıt olan yeni kay• dan IUzumlu şubeler buluna&J 
makam Bay Hamdi bu buıusta tı=-. Her ıubeye mlitebassıs 0 
çok iaabetli tedbirler almııtır. torlar getirilecektir. >f. ./ 

Dağılmıı olan genç:er birliği -· · · · · · · • 0

-"·

0
- • • 'i,,J 

yeniden tesis ed:Imif, bir de me• -

murin mahfeli açılmııtır. Bu mah· 8 LJ T LJ N U l K E, Y 
fel soyaal bir ihtiyaca da cevap H E R r ı lf 
vermiş olmaktadır. \ar U 
Balıkesir Belediye Binası 

Balıkesir, (Husuıi) - Belediye 
flrkamn yamnda yeni yapılan 
binaaına taşınmıştır. Eski bina 
birkaç glln içinde yıkılacak ve 
bura111 Cumhuriyet meydana yapı
lacakbr. Belediyenin olduğu yere 
AtatUrkUn güzel bir heykeli 
konulacaktır. 

........ ••M••M•aa•••••MA•••••••••••H•••••••ııeı••••NH••• 

melde, otomobiller iıe 30 Jlra 
almadan Gttdlllden Ayaıa gitme• 
mektedirler. Bu yolun tamiri veya 
yeniden yapılması GlldüllUleri ,ok 
sevindirecektir. 
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Kari Mektabları Tarihi Fıkra 1- N E M · A\ -
Muallimlerin 
Geçirdiği 

Yeni Bir icat: imtihan 

Kazadan Nahiyeye 
(evrilen F.ir Gazi 
Paşalının Dilekl~ri 

Anamura bakh Gazipaıa na· 
hi} esi gençlerinden }: ay Tevfik 

izzet Ulu bize yazdıiı mir mok· 
tupta diyor ki: 

Eeki 

nahiyeıi, 

SeJinti, yeni Gnfpaşa 

337 de tam teıkilitlı 

bir kaza olmuıtu. Fakat aedonH 
1926 da bura11 tekrar aahiyeye 

çenildf ·ve köylerinin yarııı Ana
mura, yar111 da Alanyaya Yerildi. 

AJanyadan 10, Anamurdan 18 
aaat uzak bulunan Gaılpaıa bu 
yazlyetto ıönmiye yüz tuttu, ntl• 
fuıu 12 binden fazla olduiu 

baldo teşkilatı pek ziyade kıaal· 
taldı. Ben, 1ayın iç bakanımız 

Bay Ştıkrll Kayadan funları dile· 
mekteyim ı • . • 

1 - Bu nahiyenin, ııld ldSy· 
lerinl yenldıo kendi aınırı içine 
alarak kaza yapılmaaı Ye lımlDin 

" AtatUrk ,, e çınilmHI deferlJ 
bir ft olacaktır. 

2 - Kaza olmaaına lmkln 
olmadıtı takdirde laiç olma11a 
eakiıi ıibl ıulh mahkımeıJ, tapu, 

nüfuı Yt blr jandarma takım 
kumandanlıfı lhda1ı kabildir. Bu 

ıuretle ikide birde itini gtıclnll 

bırakarak uf ak tefek iti eri için 

halk, Alanyaya kadar ıOrUklen· 
mekten kurtulur. 

Halkın isteği Değişiyor 

3 Yıl Farkla Yapılan Bir 
Anketin Neticesi 

Amerika, lngiliz, Alman Ve Fransız 
Seyircileri Bir Noktada Birleşigorlar 

Nevyor.kta bir blıiklet müaabakuı yapıldı, müıabakaya girenler araaında birçok 
san•atklı da vardı, mHel& hu reıme bakınız, ıoldan ikinci J.oe. D. Brovn'dur 

o, yıl aac• Amerlkada film ıtOd- ılJrOlea lıtetin ta•amen detlıtıtl ID• 

yoları dGnyaaın ea bly8k ıaıetele• laıılmııtır. Gelen cenpların aıim ek• 
rinde bir 1nke• yaptırtmıılardı. ıerlyeti ıu ıekllde hulba edebllfr: 
HalldHı - Tiyatro piyoalerinden mllbem 

- Ne ıörmek lıtlyor1unuz? Diye fil•ler bıkkınlık vermittir, artak ta-
: C•v•bf ar J ıoruyorlardı. Bu aorıuya ıelta cnap· aamb ılnema formüUlae dlJnDlmeai 
---------------~ ların Jbde Hluea betlade: yani halka açik havı, hakiki hayat 

Mahmutpaıı Tarakçılar çıkaH ao
kak No. ~ t• Bayan KAmile AlJdm'e: 

Çok çocuklu annelere Yerile
cek ikramiye,, 111eaelealaln ıon 

tekli, tahklkimiH ıöre ıöyledlr : 
Sıhhat Bakanlıjı altı Yt daha 

f aıla çocuklu annelere ikramiye 
•• madalye tenli lçia her HDe 
bUtçHlne tahılıat koymaktadır. 
Geçen Hnınin blltçe1lndıld bu 

tahıi1at dağıtılmıtbr. Yeni ııne 

bOtçHinde bu tahıi11t Yudır. 

Sizin de ikramiye almanıı lçla 

bir lıtlda Ilı lıtanbul Sıhhat 

MUdUrlUj'tlne mUracaat etmealz 

lAzımdır. Mllracaatlnlz taatfp edil· 

fllkten ıonra nrllec:k ikramiye 
miktarı tayla edilir. 

---... ~·----·------

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

inkıbaz .. inkıbaz. 
Gördüğüm hutaların mClhim blı 

k:ı1ınında bu dert var. Acaha lDkı• 
bu neden ileri ıeliyor? Umumi· 
yetle inkıbaz bığıruk tembelll
ğinden ileri gelir. Karaoiğerin 
nzifeıini Jlyıkile yapmamaaı, 

aafra ifrazmdı azalma inkıbaaıa 
eaaı Hbeplerinden biridir. Kalın 
beğıraaklarda mnaddı ıaitının 
terakUmli inıanı yanı y&Y&f H· 

birler. Meıhur ( Viktor Puıe ) in
aaoların katili kalın bağıraaklardır 
diyor. Normal olarak inaandı 

günde bir nyahut i'L:i defa def'i· 
tabii olmuı lizımdır. İnkıbaz 
meselesinde mutfağın dahi dalall 
çoktur. Y emekleıimizin nev'i pi
şirme ıekli bu meıelede adım· 

akıllı ınüe11irdir. 

rı Bu notları kHlp 1aklnyıa••· yahut 
lı 'r albUme yapıftmp kollelllfyoD yapa· 
r\IL Sıkıntı umanını:ıda bu notlar bir 
doktor g ibi imdadınıza yet 'şcbfllr. 

- Tiyatro piyeılerinden mOlbenı hareke• ye aera-Ozeıt mevzularıaın ve~ 
filmler, ceYabı vardı. Yalaıs bu ce•ap- rilmeai lateailmektedlr. Bu arada 
)arın Amerikalılar tarafından yaıılaa ehemmiyetle kaydedilen noktalardan 
kııımlarda tiyatrodan millhem piyea• biri de ıtldyolarda uydurulan dekor• 
)erde de dalla slyıde HrfOHft mev• fardan tamamen vua-eçllmetl IG&u• 
sularıaın tercih edilmHI iatenillyortlu. mudur. Amerika l'aıı:etelerlnden bazı• 

Bu anket Gç yıl fark ile buaOaler- ları bu detitmede, Ruı ılnemaauıın 
de de tekrar edllmiı ve halktı evnlce bGyllk tHlrlerl oldutu lddiaaıadadır. 

=Haftanın ·Filmleri= 

Beyaz RHmİgeçitten bir 

Amerlkada: .. Bayaz resmi 
geçit,, adı altında çevrilen filmin 
mevzuu ha1tane hayatından alın· 
mııtır, fakat bu aon yıllarda ya· 
pılnaıı olan bu çeıit filimlerden 
birine benzemez, bu defa mevz .. • 
bahı olan, me1leğine, aşkını feda 
edecek kadar Atık olan bir mil· 
tebaaııaın hlklye!ı idlr. Yalnız mu· 
haverelcrln hiçbirhde bir tulnmU
dafaa edildiğini hiuedemeısiniz. 
Varılacak netice, kendiliğinden 

1ıörünür. 

f ransada : ltto iıml llı bir 
filim çenildi. HenUz blz r~re· 

medik, fakat Fran11z gazetele• 
rlnin anlattıklarına bakılırsa, bu· 
R'UnkU hummalı para, it ve poli
tika hayatının muhtelif safhalarını 

aahne 

tanınmıı 

a6ıtermek için 
yapılmııtır. Yalnız 
bu 1afhaların bl· 
rlblrl ile baf lan• 
bıı olmadıiı için 
mevzu ıUrUkleyfcl 
ı•lmemektedir. 

"Kııla etlenl· 
yor,, Franaada 
çenllen yeni fi. 
timlerden birinin 
adıdır. Mevru bir 
vodvildir ve ~Ul
dllrdüjll temin 
edildiğine göre 
hedefinde muvaf· 
fak olmuı sayılır. 
San•at klrla rının 
araaında Roger, 
Raymon Cordy, 

Polot Duboıt albl 
ıimalar vardır. 

Almanyada: " Abel ve Armonigi ,. 
Şimal denizine çıkmıt bir balıkçı 
remiıinin ıergOzettidir n mevıuu 
ba~ondaD dilten bir genç kızı kur• 
tarnuya inhiaar eder. Fakat içinde 
deniz, rOzgir, tehlike ve heyecan 
verici ıahneler okadı: r çoktur ki, 
in.an daha ıeniı bir menu olabl
lecetini hatırına bile ııetirmu. 
AtametH manuraların karşı11nda 
hayran kalır. Kendi kendialai unu
tur. B ılıca aaa•atklrı Korin 
Hardt'dır. 

Amerikanın En 
Kıymetli Artisti 1 
Serlevhamız biraz ekıik oldu, 

yalnız "en kıymetli,, dekli, ayni 
zamanda da " en bUyUk 1&n•at· 
kir " diyecektik, fakat yatının 
kftçUklllğtı dolayııile ıö~Oo yanbt 
anlanmaıından korktuk. Bahut· 

San'atkirlar Bilmedikleri 
Diller ile KonuşabilecekJer, 

Bir Makine Saye&inde 

Dublaj Meselesi 
Halledildi 

Eğer Amerikadan gelen ha
ber doğru ise, fillmlerin "dublij,,1 
yani yapıldığı dilden bir haıka· 
ıına çevrllmui ıllldyolar ıçın 

gaile olmaktan çıkmıı sayılabilir. 

MHele malum. MeıelA lııgilizce 
çevrllmiı bir filmi franıızca ıöy· 
letmek lıtodiniz mi aeı kıımını 
keaeniniz, yeni baıtan franıızca 
ıöyleyerek filime çekerainiz ye 
bu k11mı tekrar reıim filmine 
ekleralniz. Fakat her dilde her 
cümlenin ıöyleniş tekil birbirine 
uymaz, birisinde aaız kapalıdır. 
6tekinde açık! 

Iıte Amerlkahların buldukları 

yeni bir makine bu mahzurun 
6nUne geçecektir. Ve aan'atklr 
hanıl dilde konuıuyoraa o dilde 
ıöyledlkten baıka, cllmleyl diğer 
dillerle de tekrar edecek ve bu 
yeni makine aayeainde artiıtln 
tfYe farkı me1dandan kaybola• 
caktır. .............................................................. 

. - -
Te•adüflerin 
Kuvvetine 
inanmalıyız ! 

Birçok kimselerin bayatlannda 
mesleklerini tayine Amil olan, teaa· 
düftür, derler. Loretta Yung bu 
kaidenin doğruluğuna lıerkeıten fazla 
kani olanlardan biridir. Kendisi 1918 
yıhnda Utah şehrinde doğdu, oradan 
aileıile birlikte (Hollyvood)a gitti. 
Henüz çocuktu, orada Mae l\lurray ile 
tanıştı danıı severdi ve bir Pavlowa 

olma) ı tahayyül etti. Fakat teeadiif baıka 
bir karar vermiıti; kız kardeşi Pola 
Ann Yung daha enel ııiuemaya inti• 
aap etmifti, bir filim çeviriyordu, 
bir gün anıızın lazım oldutu zaman 
evinde bulunaınadı, annesi ona ben
zeyen ka(deşi Laretta Yungu gönder· 
meyi teklif etti ve Loretta kız karde-
ıinin yerine çalıştı. l~te onu ıinemı 
vıldızı yapan teıadiif, arandığı zaman 
kız kardeşinin evde bulunmamış ol· 
masıdır. 

. ... .. ·~ . ·~ . 1 ••••••••• 1 ='9 ...... . .... -

tiğimiz san'atkAr mini mini bir 
bebektir, adı Shileydlr, t imdi 
Fokı ıtndyolarmda çalışmakta ve 
bir yıldız kadar para kazanmak
tadır. Fakat çocuğun ailesi rahat 
değildir, kaçırılmasında korkmak· 
tadır. Bunun için hükumete mU· 
racaat etmittl, hükumet te çocu· 
ğun muhafaz.&1ı için ıtUdyoya 
tamam 30 tane poliı dikmiştir. 
Yalnız bu pollıierin masrafı ıtUdyo 
tarafından verilmektedir. 

Aksak Timura yaıtanan fık• 
ralardandır. Y eai ele geçirilmiş 
bir tehir halkına topal cihangir 
tarafından ağır bir vergi konur. 
Tarhanlar, beyler • verginin ağır• 
lığını ileri ıUrerek • hükümdarı 
bir az yumuıatmak isteyince o 
gUIUmaer ve ıu emri verir: 

- Gidin. Şehirde dolatın. 
Halkı ne biçimde görürsonlı 
ıelip bana haber Yerin. 

Birkaç bey giderler, ıehrl 
gezerler. Eaakarlar ki berkea kötU 
kötü dUtUnUyor. Gelip akaak 
Timura haber verirler. O zaman 
zeki hükümdar yeni bir buyruk 
çıkarır, ıebre ıalınan vergiyi lki 
kat artırır. Tarhanlar, beyler 
yine ıehrl dolaıırlar. Halkı, eıkiıl 
gibi, dUtDncell ve tasalı bulurlal\ 
Bu 1efer Yergi bir derece daha 
ağırlaıbnhr ve yapılan teftltt• 
halkın vurpatla11n, çaloynaıın 

diyerek ııtıltıp eilendlğl görU• 
IUr, akaak Timura da bildfr1"' 
lir. O zaman clhanıtr ıu ı6z .. 
lerl ıöylerı 

- Iıte lvergl timdi kararım 
buldu. Bu halktan daha f azlaaı 
alınamaz. 

llkmektep muallimlerinin dört 
yıl eyyeJe kadar metken bedell 
diye aldıkları kllçtık bir para, 
ıanld birer kultıbe edlnebi1' 
mlıler gibi, an11zın keılli vermlttf• 
bir ıuç karıılılı olmayan bu cesa. 
Yazlfe aıılo mualllmlerln alnindı 
bellralz bir tasa bulutu yarattı. 
Onlar ıamlı ıamh ve fakat yln• 
aık ile çalıııyorlardı. 

Vatanaeverlikten doima ba' 
da1anıkhlık, onlann karın tokluğut 
na Yerllmlı olacak ld biraz ıonr• 
kıdem zammı itinde bir değiılkllla 
yapıldı. Muallimlerin zam 16rme 
mDddetl • idari mahiyette • gıı.nir 
letlldl. Fıdaklr katle yine vatan· 
HYerce danandı, gelecek netlfQ 
yar olabilmesi için benliğini erit
mekte deYam etti. Şimdi onların 

baımualllm Ye mllfettlı olabilealerln4 
verlleaelen makam tabıi1atile 
kıdım zamları kökllndon kald14 
rıldı. 

Acaba • lıtikballmiz demek 
olan çocuklarımızı ellerjne bırak• 
tatıma • muallimlerin ıevklerlnl 
kırmak, boyunlarını bUkUk ve 
tlmitlerloi ıöntık hale koymak lçi11 
alınan tedbirler ıu ıon hamle ile 
bltmlı mldllr? •• Sebepılz veya sudaa 
bahaMlerle yapılan iflere bakı
lırsa biz bunu ttlphell aGrUyoruz. 
Pek mtlmkOn ki ıelecek yıl ilk 
mualllmlerln maaılarından da ten• 
klhat yapılım. 

O halde aziz muallimler; yu
karıya koyduğumuz fıkradan ibret 
alıp dtltDnmeyl, dert yanmayı 
bırakın. Gülmeye, n•ı'eli kalmıya 
bakm. 

M. T. Tan 
·- •• 1 • • 1 •• 1. t 1 ·-... , .. ~ ............. , 
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8 Niaan 

: 1 Ziraat Bilgi si ( "') 
1 

Soga - Çin 
Fasulyesi 

Bay Mehmet Aliyeı 
Bu değerli fasulye çetldlnln 

memleketimize giriıi henüz yeni 
denecek kadar yakın olduğundan 
köylümüzçe tanınmamıştır. Onu 
bize ilk getirenler bUyUk harp 
aenelerinde Mançuriye esir düşen 
Karadenizli askerlerimizdir. o ta
rihlerde Rize .,. Trabzon tarafla
rında ekilerek halk tarafından 
çok beğenilen Çin tasulyesi; daha 
ıo:ıra Ziraat Bakanhtınm getirtip 
dağıthQ'ı tohumlarla da birçok 
yerlere glr111iıtir, Bununla beraber 
daha çok yayılmaaı için köylU· 
mUıçe benlmaenilmesl aerektir. 

* Çin faıulyeai, arotlu maddeleri 
fazla olan ayni zamanda yağı 

bulunan bir nevi faaulyedir, Bak· 
liye fasulyeaindcn olduğu için 
ekildiği • toprakları yormadıktan 
baıka kökleri aayesinde havadan 
aldığı azotla toprağı kuvvetlendi
rir toprak aeçmez, fakir yerlerde 
de yetitir, kuraklığa da öteki 
faaulyeden çok dayanır. Bir lyilğl 
de bizim fasulyeye pek dadanan 
ve Puaeron denilen yaprak bitle
rinin bu faaulyeye gelmemeleridir. 
Sebze olarak da pek aevUir. Ta ... 
lada kalan yaprakları, dalları 
hayvanlar lçiD bHleyicl bir ot 
yerine geçer. 

Japonyada, Cavada, Franaada 
sırf hayvanlar için ekildiği ve 
otundan lıtifade edlldiil çoktur 
Biha11a ıarkta tane1ioden yai da 
çıkarılmakta olup geri kalan kllı· 
pe1l hayvanlara verilmektedir. 
ÇUnkll bu kllıpenln hazım kabi· 
liyetl diğer tanelerin kUıpelerln• 
den UıtnadUr. 

Soyanın eklllıl bpkı Adi fa· 
ıulye ıibidir. Ocak, ocaak ekilir, 
ııraya da ekilir. DönOmöne .t.5 kilo 
tohum gider. Eğer ot yetiıtirmek 
için eklleukae o zaman serpme 
olarak dönUmUne t 0-12 kilo to
hum atmalıdır. Adi faaulya gibi 
yerden çıkıtından oa bet gUn 
ıonra bir çapa, çiçekte iken de 
bir çapa vurulurH başka iti kal· 
maz. Fasulyalar toplandıktan 
ıonra bildiğimiz faıulyanm har• 
manı aibi kurutulur, dökülUr. Kal· 
burlanarak temizlenir. iyi bakılan 
bir dönüm yerden 250-300 kilo 
kadar kuru fasulya ahnır. Eter 
ot için ekilmiıae dönümünden 
3000 kilo kadar yeıU ot kaldm· 
lır. Adanada Ziraat vekAletinin 
yaptırdığı bir tecrübede 110 dö
nüm yerden 33 ton kuru tane 
almmııtır. Dönümüne 300 kilo 
dllıer. Memleketimizin diğer yer
lerinde yapılan baıka tecrübelere 
nazaran ıoyanm biraz ııcak yer· 
lerl daha çok aevdi~l anlaıılmııhr. 

Soyanın taneleri faaulya ılbi 
pltirllir. Yalnız bu f aıulyada bir 
madde bulunduA-undan pi9mezden 
evvel taneleri bir kaç saat ıuda 
bırakıp bu ıuya atmalıdır. Böyle 
yapılmıyacak olilrsa insanda ze
hirlenmeye benzer bir bal olduA-u 
Franaadald bir vak'ada görUlmUt· 
tUr. Son zamanlarda ıoyanın bu 
hassasının kaybedilmesine çah· 
şıldıgı da Avrupa iazetelerin
de okunmaktadır. Her halde çok 
healeyici ve vergili olan ıoyanın 

gerek insan gıda1ına gerek hay· 
van yemleri araama kahımaaı bi· 
zim için bir kazançtır. 

Çiftçi 
D li bal neden olur1 

Karadeniz kıyılarındaki balla· 
nn acınıtrak ve tutucu oluşu bu 
Hhillerde pık çok bulunan bir 

SON POSTA 

DÜNYAYI İDARE DEN 
ÜYÜK ADAMLAR: 2 ,I 

Maksim 
Litvinof 
Evinde 
Nasıl 
Yaşar? 

"Geçen ikinci teşrinde Moı· 
kovada idim. Birkaç aün Litvlno· 
fun Moıkovanın otomobllle yarım 
Hat uıakta bulunan kötkUndı 
kaldım. 

lnglliz hariciye mUıteıarı ile 
Sovyet hariciye komiserinin en 
mUblm dünya me&elelerlni konut· 
tukları bu kUçUk köıke Daça 
derler. Buruı kil· 
çUk temiz bir vil
ladır. 

Bir lngiliz muharririnin 
gazı•ınıl«n alınmııtır 

Lltvlnof nim resmi vo 
daha aamiırJ1 mahiyeti hafı itle· 
rlni ve tema1larmı burada yapar. 
BUyOk merasim Kremlin aarayın· 

da ve resmi müzakereler hariciye 
komlaerllğinde cereyan eder. 

Ytıkaek tavanlı, duvarları ba· 
danalı, etyaaı mutavazı bu kDçUk 
köıkte Litvinof buyuk bir masa· 
nın önünde genlı bir kulüp 1&n
dalyeıine oturur. Yanında radyo 
hafif bir muıiki naklederken, o, 
doıyaları içinde kaybolur. 

Ruıyada politika mealeklne 
intiaap etmlt bir adamın ııkınbıı 
ne oluraa olıun, Sovyet komlıer· 
lerlnin gıpta edilecek bir imtiyaz• 
lan vardır; devlet onları ıahıt 
mülkiyetten ve huıusi ııkanhdan 
kurtarmııbr. 

Sovyct nazırı para ııkıntııı 
çekmez. Senelik tahıi11tı 1800 
Türk lirasıdır. Fakat kendi kul· 
lanmaıı veya bir mlaafire iıu için 
muhtaç oldutu herıey verlllr. 
Meaell bir otombile ıabip olmak· 
dansa, emrine bir otomobil bulun• 
durulma1ını kim iatem•z. Bence 
bu tarı, ıon aeneJerde Ruı bari• 
ciye ıiyaaetinin muvaffakıyetlnde 

bUyUk bir Amil olmuttur. Çünkü 
hariciye komiserinin ıahat hiçbir 
UzUntU ve ııkantısı yoktur. BUtUn 
ihtiyaçları kendi zevkine göre 
devlet tarafından t•min edilmlıtlr. 
O, btltOn vaktini itine vermiye 
muktedirdir. 

Litvlnofun ıehlrdekl evi, Ruı· 
yanın mühim ricaline verebileceği 

······························································ 
nebatnı çiçeklerinden ileri gelir. 

Bu binanın çiçekleri zehirli 
olduğundan bunlardan yapılan 

balda zehirli olur. Karadenizliler 
bu nebata Aiu ağacı veya orman 
alllll diyorlar. LAtince adı: 

Rododendiron Pontlkadır. Bun• 
dan baıka Sifin ağacı da ayni 
bah verir. Bunun da iki çeıidini 
Karadeniz kıyılarında gördüm. 
Latince adı ıudur: Azela Pootika 
ve Azela Nudiflora Karadeniz 
kıyılarında bu nebatlar bulun· 
dukça tatlı ve sehiralı bal 
almıya fenni lmkAn yoktur azizim. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huıuıundakl mtlfklllerJ•lll 
.oruaua. i.a Poata'aın (Çiftti) ıl 
ılaa eıYab YUllektlr. 

lkametgAhların en iyisidir. Burası 
evden bozma bir apartmandır. 

Dar ve uzun bir koridor üzerine 
ııralanmıt odalardan ibarettir. 
Ailenin oturma ve uyumasına 
mahıuı bir oda, birde yemek ye· 
mealne ve icabında oyun oynama .. 
larına mahıuı bir oda.. bundan 
mada kUçUlc bir mutfak ve banyo. 

Madam Litvinofun odaımda 
Buhara perdeleri ve burada bir 
iki seçme reaim aaılıdır. Madam 
Litvlnof gUnUn mUhlm kısmını klSy· 
inlere ve aakerlere lngllizce den 
vermek Uıere dııarda ııeçırır. 

Evinde oturduğu Hman ya 
den hazırlar, ya muıikl deni 
ahr. 

Oğlu Mişo' da tayyare oyun
larından vakit buldukça anne

ıile birlikte musikiye çahıır. 
16 yaıındakl kııları Tanla Fiyo• 
loji okumaktadır. Bu makıatla 
yunan litln diJlerlni öğrenmek· 
tedlr. 

Avrupa diplomatları lçindo 
Lltvinof kadar reallıt olan yok· 
tur. O, yalnız itin olmaıına bakar 
etrafında gUrUltn koparıltp reklAm 
yapılmaımdan hoşlanmaz. Erkek· 
lere göre Lltvfnof ıeki, kadınlara 

göre pratik bir adamdır 
1 

-
Daçnda çalıımadığı ıaman 

karısı ve kızı ile birlikte kırlara 
gezmeğe çıkar. Buraıı cUctlırln 
lniçreıi gibidir. Küçük tepeler, 
küçük bir dere, kar9ısında karan· 
lık küçük ormanlar ..• 

Bir gün hep beraber böyle 
bir gezintiye çıktık. Utvinof 
kuvvetini göstermek için içimiz· 
den birini belinden tuttuğu ılbl 
havaya kaldırdı. 

Derken bir kolltktif çiftliğin 
lfthna tarlaaına girdik. Ruılar 
lihnaya bayılırlar. Ben Litvlnofun 

eğ;Jip bir iki yaprak koparacafım 
bekliyordum. O bunu anladı ve 
glildü : 

- Dikkat edin, dedi, Ruı• 
yada böyle bir hareketten do
layı öldlirUlebllirsiniı. Gazetolerl 
okumuyor musunuz? 

Gezintiden dönüşte, yazı ma· 
sasının bir köıesinde kağıt oyu• 
nuna oturduk. Hapiıhanede uıun 
ıeneler kalmtf, Litvinefu baıka
larının hilelerini keıifte usta yap
mıştı. Oyunda onu aldatmak 
imkAnı yoktu, harici ılyaHtte 
olduğu gibi. Çünkü ne Lavall, 
ne de Edenin böyle bir tecrübeleri 
yoktur.,, 

Uykusuzluğa Karşı 
Elektrikli Bir Alet, Gerilen Sinirleri 

Pamuk Gibi Y-·-nuşatıyormuş 
Bllha11a ııcak memleketlerde 

ııöıe çarpan uyku haatahğmın 

kat'ı olarak illcı bulunmuı de
lildir. Buna mukabil bazı lnaan· 
farda toaadüf olunan uykuıuzluğa 
karıı da bir tıôavl çarHi yoktur. 
Her nekadar bazı illçlar uyku 
uyuyamayan insanlara muvakkat 
zaman için uyku temin ediyorsa 
da bir defa bünye alıtbktan ıonra 
bu da kir eylemiyor. Haber ve· 
rlldiğine göre timdi, bir Alman 
fen adamı bir alet keıf etmlıtlr. 
Bu alet, uyuyamayan ıahıın alnı· 
nan orta1ına konmaktadır. Elek· 
trlkle ltliyen bu alet, bu adama 
tabi1 ıurette uyku temin eyle• 
mekte ve gerilen ılnlrlerlnl pa• 
muk gibi yumuıatmakta imlf. 

Yapılan tecrUbeler, bu aletin 
teairloe t&bi tutulan ıahıın on 
gln içinde ha1talıktan kurtuldu
tuou ıöıtermektedir. Maama-

1 

Bu kadın, bu alet 1ayeainde derin 
bir uykuya dlllmı9tır 

fih bu alette henüz kat'ı ıurette 
ldf ayetini ispat etmft ad dolun• 
mamaktadu. 

.Sayfa 7 

Hafızanız Sallam Mıdır? 

liıtfen 
Bir Defa 
Tecrübe Ediniz! 

Aıağıda ıize beş ou tane •orgu 
soracağız, bu ıorgulımn cevap• 
lannı lisede, üniversitede, kitap 
okurken veya haya\ yollarında 
dolaşırken muhakkak işltmiılniz:• 
dir, fak at acaba unutmadınız mı1 
Bir defa hafızanızı yoklayınız, 
ııayet aradığınm bulama11anıı 
o zaman, ıütunun dip tarafına 

bakımz, ıorduğunuz ıorgulann 
oeYapları orada vardır. 

1 - Abukir tehri nerededir? 
2 - Fosfor kimin tarafından 

ve ne vakit bulunmuıtur? 
3 - Fran1ayı t 792 yılında 

Pruıya iatilbından kurtaran ıa• 
ferin adı nedir? 

4 - Inaao bayata alrerkea 
de atlar, hayattan çıkarken de •• 
Bu cümleyi kim ıöylemittlr. 

5 - Bllyük muharebe oana• 
ımda mUttefiklerln Çanakkalede 
it göremiyeceklerlnl kendi arala• 
rında evveli kim anlamııtır. 

6 - Havamn ağırlığı nedir? 
7 - "Behrenk" boğazı nere• 

dedir? 
8 - DUnya bir imparatora 

yetlımeyecek kadar kDçUkmUı 
diyen kimdir? 

Şimdi De Cevap
larına Bakınız ! 

1 - iki tane Abukir ıehrl 
Tardır, bir taneal aıatı Mııırda• 

dır. ( Bonapart )ın kazandıtı mu• 
Taff aklyetle 11Shret kazanmııtır. 
Ildnciıl de Coıaylrded{r. 

2 - F oıfor iki buçuk, 119 
aıırdanberl bellidir. ilk defa 
1669 yılında klmyaier Brand tara• 
fından, ldrarm içinde bulunmuı• 
tur. 

3 - 1279 yılanda FHnaaya 
Pruaya lıtilbından kurtaran mu• 
vaffakıyetll muharebe V almy mev• 
klinde olmuştur. 

4 - Bu ıorau biraz ekılktlr. 
Ctımlenin tamamı ıöyle olacakhrı 
insan içeri girer ve haykmr, bu 
bayattır. insan esner ve dııan 
çıkar. Bu, ölllmdUr. Franııı yazi• 
cıaı Auson dö Chancel 1806 yı• 
hnda neşrettiği bir makalede 

yazmııtır. 

5 - BüyUk muharebe esna· 
ımda müttefikler YunanlıtandaD 
Çanakkaleye iki fırka asker gön· 
dermeafnl iıtedJler. O vakit Yu
naniıtanda iki karıılıkh cereyan 
vardı, birini muharebeye glrlıil· 
muini lıteyen V enizelos idare 
ediyordu, ötekini de Almanya 
lehinde harekete ılrltilmeıinl ilti
zam eden kırall 

Venlıeloı mllttefiklerin talebi 
Dzerlne Yunan erkanıharbiyeaine 
&ordu, Yunan erkinıharbiyeai de 
bu teıebbOsten bir netice çıkmıya· 
cağına kani olduğu cevabını •erdi. 

6 - Sıfır aantlgıratta bir litre 
havanın ağırhğı 760 milimetre, 
barometre taıyıkı altında, (1) 
ıram (293) dur. 

7 - Behrenk boğazı Alaska 
ile Sovyet Ruıya arasındadır. 

8 - Dllnya bir imperatora 
yetlımlyecek kadar küçükmlif 
cllmlesl birçok kiıiler tarafından 
söylenmiştir. Bize ait olanlar Sul· 
tan Selim ve Sultan SDleymana 

atfolnnur. 
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Yemekte idiler .. a ı Koca Ye • 
iŞ 

Bu muamelelere, ıöılere karoı 
Yektanın ne halo gireceğini 
düşünün, gözllnlizlln önüne geti· 
rln. Bu manzaralar, bu hareket• 
ler karşııında o derece donmuş• 

tukl o Ande kesseler bir damla 
kanı çıkmayacaktı: bir istıto Kibl 
taı keıilmiıtl. 

Yaıar, bir tllrUl durup dinlen· 
mi yor. 

- Şimdi de, diyordu, sana 
demin dediğim ılnav hareketini 
yapayım. işin yok ya, ıay ıaya· 

bildiğin kadar. Bugece senin 
şerefine, iki yUzll ieçtikten ıonra 
Uç yU:ıU de bulacağım, dört yüze 
de varacağım!.. 

Sedirin yanındaki koltuğu çe· 
kerek kendine yer hazırlarken 

tık tak kapı •uruldu. 
Y nıar, tıpkı bab&1ıntn aeılle 

gUrledi: 
- Teyzanımcığım, Allaaen 

ılmdl vazgeç. Şu cinayet haraketl 
de yapayım, ıaydırayım da ondan 
ıonra gel!,. 

Affan paıanınkinln dUdtık gibi 
ıesl iıidlldi: 

- ilahi Y aşarclğım hatA çocuk· 
ıuo. Bı)'ıklnndın, 1akallandın da 
halA yaramazlıktan, kurtlu peynir· 
likten kurtulamadın... Ayol yen· 
gAnım yemiş tepsinizi getirecek. 
Bir lAbze kapıyı aç, hatun girip 
çıksın; ondan sonra yine dileğini 
yap evlltcığım! 

Yaşar kapının kilidini açmıftı. 
Y emit tepıiıl oka dar koca• 

mandı ki Zilhanımın tek başına 
taııyabileceğl ıey değil. Yekpare 
gl\mtışten, iki kulplu, maaa kadar 
bir tepii. KAhyanım yalnız bir 
.kenarcığına llişmlı, bir kulpunu 
GUlfem kalfa, öbür kulpunu Dilber· 
.eogiz kalfa yakalanııılardı. 

T epslnin &atUndekiler yalnız 

yemlt değildi; neler yoktu neler: 
Ehnaatraıtan, yayYan hiçim ve 
hepsi markalı tabaklarda pastalar, 
p6tifurlar, tekerlemeler, fundan· 
lar, çikolatalar, bademler ••• Yarı· 
ıında da en nadide, en turfanda 
meyvaların çeıidL 

Y aıar, bunlan görllr görmez 
ablmııta: 

- Buna diyecek yok, bu ba· 
lık baıka balık!.. Buyurun baka· 
lım içeri hanımablalar! .• 

Aynı zamanda, aldtaca espri 
de yapıyorduı 

- Y emlt memiı, şeker meker 
nemize IAzım be kndeşler... Ba· 
dem desen var; (Y ektayı göıte· 
rerek:) işte kancığımın g5zleri. 
Hurma desen o da var; itte bur• 
nu .•. Kirazlar, mini mfn ağx.nın 

etrafında duruyor. LAtilokum da 
hazır; nah gerdam. Kaymak ta 
burada; nah göğıll ..• 

Tepsi gelin gfinyin lSnüne 
koqmuş, getirenler, geri geri 
yürüyerek çıkmıılardı. Y aıar bir 
daha ııvandı: 

- Limı cimi yok, idman 
adamı acıktırır. Bir kuzuyu tek 
baııma yiyeyim, ardından iki 
perende, Uç taklak atayım, 1an:
yeslnde karnım zil çalmağa hatlar. 

Tabaklar gidip gelmeğe hat· 
lamıı· ı. Pastaların en bUyilğUnU 
seçip hartadak ortasrndan ısırıyor. 

- A; rımız gayrımız mı var 
gülllm? iki kalıpta tek vücut ıa· 
yıhrı:ı; ağızl -.rımız da bir demektirl 
pastanın yarısını Y cktaya uzatı· 

yordu: 
- Tğrenme be karıcığım, 

dişlerim temiz, otuz ikisi 

de taı gibi .. Hakkındır, nazı ede· Rum tiyatroıunun, Halep Çarşı· 
ceksin amma ayni zamanda bunu da aındakl At cnmbszbaneslnin biç-
yiyecekıin. Yemezsen karışmam; bir oyununu kaçırmadığını, hangi 
külahları değiıiriz har.. loca muzika takımına bititikse 

Yekta hiç cevap vermyior, onu tutup içine kurulduğu. Or· 
yalnız kaşlarını kaldırıyordu. Ya· keıtra başlar baılama:ı gerlyo 
ıarda ıuar ıırar listUne: çekilip her çalınan havayı bera· 

- Ben dolma da yutmam, her tekrarladığı ... 
nazın fazla ıını da yutmam. Bakma, Yine aıka gelmlıtl. Durdu, 
bazan batır için gargara eder durdu, duramadı. GUndllz çele· 
a-ibl yaparım amma içime gitmez, bilerin karıııında yaptığı gibi 
yine çıkarırım. Şunu mutlaka hünerini meydana koymak istedi. 
yiyeceksin. Bak bın nasıl leva Ağzlle bando taklldloe girişti: 
ettim, kalanını da aen edecekıin. - Ramram ramram ramrara 

Şoföı 
' ~ tçi 

Elindeki yarım pastayı zorla ramraml... Clnta clnta cinta da 
ağzma ıokacağı eanada Yekta cintal .•. Bartburt bartburt bartada 

Bu çocuk ta birkaç gün enel aynı noktada 
yaralanmıştı 

Ölen çocuıun batı çok feci ,ekllde kendini geri çekti: bartburU .•. 
- Çok rica ederim, rahatıı· Burnunu sıkıp kıreoete takllt- ezlldlll için reamlnl koymadık 

zım; mDsnade edin. lerl; genizden boru nağmeleri; 
- Ööröö l.. Horoz attu 1 avurtlarını tltirlp bombort seıleri; 
Yekta yalan ıöyledl: Ustlerine fiıkeler Yurup trampete 
- Dişimi doldurtuyorum. içi tempoları .•• 

açık, tatlı yiyemem f... Bu faaıl da encama ermişti. 
Hale bakın. Yek tanın en gll:ıel Kapı önündekiler birbirlerine ha· 

en sağlam yeri diılerl idL Ômrlln· kıııyorlardı. Kız tarcıfma mensup 
de diıçi sandalyesine oturmamıştı. ekti kadınlarda fısıltılar: 
Diılerlnin birinde, mini mini bir - Maşallah pek şen, pek 
leke görmek onun için ölümdü. neıeli dolikanh amma daha nice 
Gelin olduğunun akıamı, kocasına bir böyle giyimU kuf amlı otura· 
böyle bir liif ıöyleyebiJeceği aca• caklar? Saat kimbilir kaçları 

ha hatırından geçmiımiydi ? buldu. Gelin bala telile duvağile 
- Paıa, inanmıştı; duruyor. Baıı tutmuştur ayol f 
- Bu söze akar ıular durur - Bu cambazlıkların, muzı-

melej'im. Ohalde keyfine bak !.. kacılıkların baıka gUnO, gecesi 
Pastalaran altıııoı, yedisini yok mu Allabaşkına? Şimdi sıratı 

hakladıktan •onra fondanları, çl· mı? Artık yatak odalarına girip 

( Baıtarafı 1 inci yUzde ) 
boynu eğrllmlf, 61U bir halde 
bulmuılardır. 

Çiğnenen çocuk Madam Ma· 
nik iımfnde bir kadının Aram 
isimli yeğenidir. Şoför Mecit ve 
otobns biletçiai Kazım tevkif edil· 
mitler ve Samatya karakoluna 
getirilmişlerdir. Hadiseye Müd· 
deiumumilik el koymuş, dün geç 
vakte kadar tahkikatla uğraşıl· 

mı ıtır. 

Öğrendiğimize g5re, Ağaha· 
mamımn bulunduğu yerden Etye
meze ve Samatyaya yüz metre 
olan bir mesafede şimdiye kadar 

birçok otomobil, otobUı tramvay 
kazaları olmuştur. Civar •emt 
balkı burasını uğursuz telakki et• 
mektedir. Netekim ieçenlerde iki 
tramvay araıında kalarak ezilen 
vatman burada ölmDı, Oç sene 
kadar evvel bir otomobil yolda 
bir ılltçll, bir bahçıvan ve Sa• 

matya poıta müdürü ile bir baf" 
kasını aynı zamanda çiğneyerek 

yaralamıştır. Ayrıca yine bir ço
cuk burada tramvay altında kal· 
mıı, Ağahamamında bakkal 
Agohun 9 yaşlarındaki çırağı 

Bedrosa- bir otomobil çarparak 
başından ağır surette yaralamııbr. 

kolataları, bademleri çifter çifter soyunsalar ya, geceliklerini giyip 
yuvarlamıya koyulmuıtu. Avurtla- tatlı tatlı konuıaalar ya ... 
rı dolu halde, timdi de mu- Ata paşanın hanfendile abla· 

C Keş5fler J frak 
Y e_n_i _B_i_r _M-ad_e_n_ isyanı 

zikaya olan merakından, en danlıa ıının hallerini hiç ıormayın. ikisi 
ka bando ve orkestra havalarını de ıankl cin çarpmı,. Ağızları Bu Madene Hamızlar 
ezberinde olduğundan, muılkanın var, dilleri yok, Dnnyadalar mı T E 
adeta piri kesildiğinden tuttura· yok1a ahretteler mi farkında de· • t.air tmiyor 
rak girişti; ğiller. GUya ortada dolaşıyorlar; Sovyet fen akademisi gayri 

u:ıvt ve umumi kimya enstltUsU 
- Belki de pençereden g6r- memnun görtimeı·e, gUlUmsemeye f b 

" profesörlerinden Zviagintze ir 
mllııUndür karıcığım. Bugün gayret ediyorlar ama gel bir de maden ihtira etmiş bu maden 
muzikacı çelebilere öyle bir ku- onlann içine sor. ylhr:de 52 iridium, yüzde 25 oa-
manda ettim, itoğlu itlere lSyle iki kardeı, durmadan helA mium, yllzde 19 altın ve yUyde 
bir dllman attırdım ki avallann aralıklarına taşınıyor, baı başa 3.5 rutheniumdan mürekkeptir. 
hayretten ağızları açık kaldı. Eli •erip kan kuıuyorlardı: Bu maden 0,2 den 2 milimetreye 
değnekli rei•lerlnden koca ke- · (Arkaaı nr) kadar kutrunda gayrımuntazam 
manlı barbaSJna kadar alayının •.•• - ................................. _................. ve zaviyevi tanelerden teşekklll 

etmekte .,., bu taneler, madeni 
g~zn faltaıı gibi açıldı. Baıla· • parlaklıkta açık gUmüı rengi 
rındaki ustaları kaç kere ellerime Y 1 L D 1 Z Sinemasında göıtermektedir. Bu yeni maden 
•arıp öpecek oldu da papu Bugllo oımik iridium kadar serttir. izafi 
değilim dedim, •crmedlm ... Sırası Iıtanbul halkının en çok sevdiği vezni 20 dir. Üzerine hızlı •uru• 
geliıi, kofti atmadığımın ispati FREDERiC MARCH'rn lursa kırılmakta halbuki yavaı 
kolay. Sana tek başıma bir ban- yurulur1a yassılmaktadır. Üzerin· 
do gOrleteylm, billahi bir pardon it• güzel filmi de hiçbir aıidın teıiri yoktur. 

da ona diyecekıin. 11 DU" REN AŞK Yeni madene, auroosnik iri· Şimdi de bu vadide çeneıi Ol ı dium, ihtisar ıuretile auroımirit 
lşleyordu. Tepebaşındakl Fransız ismi verilmiştir. 
Operetinin, Konkordiyadakl ltal· A k şı· "ht' fi f Ökonomlk Kamyon ' ... ır ve ı ıras l m • v· d 
yan kumpanyaıının, Odeondaki Paris, 7 - ıyana panayırın a 
~------------------------~ Mormu pu" ~e ~ ga~ 
~--••••••_. Bugünden itibaren ---------, itlemekte olan Fransız icadı bir 

Mi L L t ve ALEMDAR sinernalarında nakıl vasıtası teşh:r edilecektir. 
Bu araba, Milano ve Zagrep 
panayırlarmda da teıhir edile
cektir. Masrafı gayet azdır. 100 
kilometrede 50 ki:o odun kömilrO 
yakmaktadır. Benzinle iıleyen bir 
kamyonun 80 franklık manafma 
mukabil, 17,5 frank 1&rfotmekte
dir. Bu arabanın, ormancılıkta 
mevcut buhran için de bir çare 

YILDIZLAR YILDIZI MARLENE DIETRICH 

tarafından emsalsiz bir surette yaratılan en bUyUk pheaer 
ve senenin en mllkemmel filmi 

KIZIL ÇARiÇE 
ALEMDAR sinemasmda M 1 L L t sinemada 

llave*en : ÇELiK ADA llavet•n : 
Büyilk macera ve kahramanlık filml Dlavolo surat ŞamplJOftU 

iki büylk film birden gösterilmesine rağmen fiatlarda tensilat ~ apılmışbr. 

~----• Her iki sinemada duhuliye 20 kuruıtur. ,~ 

teşkil edeceği Umidi vardır. 
YUkseklerde Nefea Alma 
Leningraddan bildiriliyor: Yük· 

aek irtifalarda nefes almayı ko-

BÜYÜK OYUN 
Müellifi JAQUES FEYDER'e ıeref veren büyUk ve güzel bir eser 

Oynıyanlar: MARIE BELL • PIERRE RICHARD WILLM • CHARLES VANEL 
Fransız sinemacılığının bu ıaheseri 

SÜMER SİNEMASINDA 
BU ÇARŞAMBA AKŞAMI BüXOK . G~LA OLARAK 

~------•• göıterilet.ektir. Yerler ev•eldeo temın edılebıUr. Tel. 42851 

( Haotarafı 1 inci yüı:de ) 
keri karargahların sökUlmesL 

2 - lnglltere ile aramızdaki 
muahedeoln tadil edilerek kö
lenin efendi ile yaptığı akit 
halinden çıkarılması Ye iki hllr 
adamın mukaveleai haline kon-
ması. 

3 - Bir Irak htılcümetlni.D 
Hayfa • Bağdat demiryoluna bil· 
yük 1ermay• ile iıUrAkini kaUyeD 
iıtemiyoruz. Bu hat bizi ve ae-
lecek Irak çocuklarını esir 
yaıatmak için yapılacak bir 
demir bukağıdır. 

4 - Petrol anlaımaSJ yeni• 
den tetkik edilmelidir. 

5 - Vezirlere ve bOyOk de•· 
let adamlarına tevcih edilen 
muazzam ve parlak unvanlar da 
biraz tasarruf edilmesL 

6 - Arazll emiriyenia tama-
men fakir köylllye değıtılmaa 

7 - köyllinfin toplanmıf 

borçlarının darhal ilgası ve ver
gilerin makul bir şekle indiril· 
meal ve logiltereden alınacak 
petrol bisaealninin artbralarak 
bununla köylüye yardım edilmesi. 

8 - Ecnebi menbalardan pa• 
ra alan a-azetelerin kapatılması. 

9 - Tek dereceli intihap. 
ÇUnkU müntehip ıaniler mllatem
lekecilerin satın alınmıı uıakları 
o!uyorlar. 

-----· .. ,..._.. .. ......... · ==- ... .. ' -·- sa;----·--
lay!aıtıran hususi otomotik bir 
ilet ic&d olunmuıtur. Hu iletin, 
diğer!erlnden farkı, otomatiği bir 
makanizme vaaıta&ile, yllkıekllğ• 
göre lizım geleh oksijeni ayar 
edebilmeıidlr. Soğuğa kartı mu· 
hafaza edilmiş vaziyette yapılan 
bu Alet 630 gram ağtrlığındadır. 
Ve paraıUtcUnUn arkasına takılı 
bir torba içindedir. 

Bu Aletin yapıcısı olan mU
hendis Bellakof, bu aleti açık ba· 
loo içinde Stratosfer uçuılarmda 
da kullanılabileceğini ıöylemek· 
tedlr. 
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AD ve RAKBI 
Nasıl Doldu? .• 

B fn<'f l:ı11ım No. •4 7 Nasıl Yaıadı ? •• 
l<er t.ekkt mahfuzdur. 

8 • 4 • 93'i Nasıl Ôl difl 
~======> r.·ya ftkir~=======================::ıl 

Tal"t (Paşa) 
da 

n En 
çeme 

üyük Hatası 
ıekti .• 

~----~~~~~ 

Diye fcry t etm !erin ehem-
mly t crilm iıti. Bunu neticeli 
ol r k da • •re ıulh ~erek 

rp E m nlarmda - blr~o h di
l r Euhur etmi ti. 

Kor Kc al Beyln ld re ettiwi 
fttibi mcsulıllk tekşkfatı, cemi• 

y tin bntnn lcudr t v nfifuzunu, 
adeta ( f rt )Jere t kı"m ey emiş.. 
Bu d , ( n vi lruvv t )in z va· 

& bebiyet rmiıü. Ejer Tal t 
Pqa, rk daşl nna Bl'§ı biraz· 
fazlac ı:a f g55ter gibi bir 

ble mut b iı ol ydı, ihti-
m lkl bu hali r vukua gelml· 
yec ktl. 

BOyftk lvl r gBren devlet adam· 
larının, çelik ııibl bir aı:mU irade 
ıahlbl olmaları.. Ruhlarını ve hiı· 
ıiyatlarını baıkalarının tesirlerine 
kaptırmamaları liizımgelirk n Ta· 
IAt Paıa v kit vakit kendini haricl 
tesirlerden kurtaramamıştı ... Maa
mafih, T lat Paşa idaresiz bir 
adam değildi. Bilakis, g yeıi uğu· 
runda çok azimperverdi. Pervasız. 
kalender ruhlu, halta biraz fazlaca 
alaycı clmakln b raber İ§ler;ni 
daima ciddiyet ve soğukkanlılıkl 
idare derdi. ilk zamanlar, en 
ehemmiyetsiz me el lerc bile bll· 
ytl bir laka gö terirke , ıadar t 
mevklln geldikten sonra - belki 
de vaıiyello icabı ol ıak • bahisleri 
kııa k ımeyi itiyat et iş .• ve bil
ha&sa ( ati tm k ) san'atinl 
öğrenmlıti. Cemiyet ve /ırka 
dahilindeki birbirine zıt cere• 
yanları idar etm k. blrbirin 
al yhtar ol n k daı rı 
mücadelelerden ealrgeyerek harice 
renk vermemek g yretlle çırpı· 
nan TtJit Pata, bazan hakikat• 
lerJ &haf ttirm k cburiye
tlnde kal ıflL F kat bu, içbir 
zaman onun ruhi dUrlistlUğtintin 

zeva11ne a hep olamamı1tı. Na· 
musu, vicdanı, biçe sayan bazı 
ahlaksızların tesiilibna kapılarak 
birkaç hadiıede bau kim.selerfn 
feliketi sebep olmuştu. Fakat.. 
körüklSrUn alet dildiği bu m_. 
selelerin hakikatini &irendiktau 
ıonra, kalbinde çok acı bir ne
damet duymaıtu. 

Talat Paşanın büyük batası, 

(adam seçememek)ti. Gerek ne
zaretlerde v• gerek ıadarette 
bulunduğu zaman daima ıunun 
bunun tauiyeaile birtakım adamları 
• latanbulda ye YllAyetlerde • idare 
amirliklerinin haıına geçir· 
mlı.. Memlekette bomboı ııe
ıen birçok irfan, direy t ve f aıi· 
let erbabını ihmal etmiıti. Talit 
Paşa tarafından • bilhassa Yill· 
Jetlere • tayin edilen bu adam· 
lann ekııerlıl şahsi menfaat:erin· 
den baıka bir ıey düıUnmemiş· 
lerdi. (Kanun)u ihmal etmifler, 
•akitlerini yalnız ( ittihat ve Te· 
rakld kulUplerl)nde şaklabanlık· 
larla geçirmiflerdi. Bu suretle 
kendilerini (cemiyeti muhtereme
nin nafız erkinından) olarak 
herkese tanıtbktan ıonra artık 
lrUkiplara ve suiiatimaller• a-irif· 
mitlerdi. Bunların harekAb, tabii· 

z.iumuminin ve Babı!lfnln du\ar• 
J•rın k dar ç rpıyordu. Fak t, 
hakkmd ı· kayet vukubvlan bu 
idare mir veyahut memur) rmın 
hamileri ortay ablıyor •. Ya, bil· 
tUn bu ildiyetler (bühtan.. iftira) 
keli mel ril örtülüyor .. Veyahut ta, 
audan bir tahkikat ile sı çlştlri· 

li.>crdu. lıt• T lit Paıanın on 
btiylik batası, bu noktada b ı· 

ıhyordu. Eğer Harblumuml iç" d ; 
.d vl ti kudret menbalannı israf 

d n ve halkın a hrumlyet 
• ııtırapl&nna b bly t veren 

urlardan bir lkl 
taneıini ğır v ale c ıa• 
larl tecziy edilml1 olsaydı, 

biç Uph iz ki ( lttibad ve T .. 
r kiri hUlrum ti) balkın g6ziln• 
den dUımly c k.. timdi bütün 
rkAn v za nı darin bir bua• 

r içlnd kıvnm kıvrım kıunıı
dır n bu acıklı rıetlc. de :zuhur 

etmiy cekti. 
k Uzam• Şu hakikati söyl 

Bulgar Askeri 
Şiir ası 

Sofya 7 - Bugar ajanıımn 

bildirifin• göre Baabakan aynı 
ıamand Harbiye Bakanı general 1 
Zlatefin .riya etinde toplanan Bul
gar askerl ıurası iş1nl bitirmi tir. 
Gen ral Zlat f kıralın t ati\dn 
anedilen karar1ann Jakınd.a oqr
dilec.ğin1 bildlrm kt dir. Bu top-

tı mllnasebetil fiıraoın mr sal 
i eri de uğr b~ T Bulgar 
k b de d ğifiklikler olacağı 
h kkmdald haberi r tekzip edil· 
m idedir. 

Nöbetçi 
Eczan11ler 

'Bu ıece nöbetçi ecuneler ıunlardır: 
latanbul taratıı Şehudebaıı (İs

mail Hakkı), Aka ra1 (Ziya Nuri), 
Edlrneltapı (Arif), Şehremini (A. 
Ho.uıdi), Samatrada (Teofiloı), KU
çükpaıar ( Kilçükpazu eczaneai ), 
Eyiıpta (Hıkmet}, Lilelide (Sıtkı), 

Fenerde (Emilyadi), Cağa1oğlunda 

(Übeyt), Bah~eknpıda (llü nU Hay
dar), Bakırköyünde (111tofon Terıiyan), 
Deyoğlu tarafı Tünelde (Matkoviç), 
letiklll caddesinde (Kemal Rebul), 
Oalıüada (Merkez), Şişlide (Şark 
Merke.r.), Ka ımpeıııtia (Y enituran), 
Hnsköyde ( Y cnitürkiye ), Kadıköy 
taraf : Modadı& (Faik lskender), Paıar
yolunda (Namık lime\), Büyükadada 
(Halk }. 

----------------------~! 
I-laz:n Bir Ölüm 

MUteahh:t Bay Abdürrabmaa Naci
ai kayınbiradcri ruiil• blüt Bay Fua· 
tin refiku ı n avukat Bay Sa "ettin 
R fatın ba'dı:ıı :B y r. n Memduha, Alman 
h alııncsnde yap tan mi e amel yatı 
netice•ı ıl e 1°fayap o·auuyarnk dfinkll 
gün ı, ek g• ç ya9ın .. a oldu,2'u halde 
yefııt e ittir. 

Ccnazeıi buz.in aut 11 de A'man 
h~atahanuinden luı ldır ılarnk n r. ma:ıı 
Ağacıım·inde k ' ınd ktan sonra Feri· 
köy a.c:ıar ığ nd .. ki mak;,~rine defne· 
dileetk b. 

A lah kcderdide akraba taal:iika• 

--= 

dır Jd f eJflt p f B, ger k hHBret
}erl Ye g rek sadareti bir şeref 
v altanat için kabul etmemişti. 
Devlet l ferinin hepsini de, birer 
zaruret v mecburiyetle deruhte 
etmişti. Bilhassa ıadaret meYkiine 
merkezi umumide gizlice verilen 
bir karar neticealnde • Enver pa• 
ıayı idar etmek maksadile gel• 
ml~ti. 

Acaba TalAt paıa, deruhte 
ettiği vazifelerin ehil mi idi.. de· 
ğil miydi? •• Bu sual, dalma bir mll
nakaıa e dedikodu zemini teıldl 
etmlıtt. 

Bu suale, hakikaten en yakın 
bir cevab olmak illere denebl· 
lir ki; T lfit paıa, yftkaek bir tah-

v l!imle yutrulmut bir terbi
., i fikriye sıönnemlftL Y aıadıgı 
devird• pek baait bir program 
taklbcden SelAnik hukuk mektebini 
ikmal etmiş .. fak at mektepten dip
lomaaını aldıktan ıonra ne hukuk 
lşlerile lıtiğal etmiı ve ne de mal(l. 
matını geniıletec k llml tetkikat Ye 
tetebbUatla lttlgal eylememlıtl ... 

( Arkaııı nr ) 

ntllar, Davetler ) 
Kurumunun Yllhk 
Topl nbaı 

l•tanbul AYCı1ar kurumu • ilk 
toplanb•ı Ye idare •yeti ı çi ini 
J2 NiHn Cu • gDnl aaat 7 de 
(Şiıll Bomonti cadde•i İdeal lokant 11) 
CbtOndekl erke.r.de 7apacaktır. Ku
r a batlı bulunan arkadaılarıa 
i lmel"rlnl dileriz. 

Dansb Çay 
GalataHrayhlar Cemi~tl tarafından 

IS Niaaa Sah güaO Hat 17 do Tokat
lı7onda blr danalı çay nrllecelıtir. 

Pin • Pong Turnuvası 
Çilmhuriy•t a-ençl•• mahflll tara

fından her 711 oldutu rfbl bu Hnede 
bir Ping Pong turauYHI tertip edil· 
mittir• Karpl•tmalara 18 nlaan per• 
ıeobe a-UnG baflaaacakt.ır. Girmek 
l•tl7enler herglln uat 14.~ taa 20 1• 
kadar mahfole mllracaat tdtbillrlu 

Askerlik Daveti 
Farka A k rllk Dairesinden ı 
l - 935 Niıan celbbade Moılka 

ye Deniz •ınıflarına aynlmıı olan .316 
ua 187 baka7aıı YI 529 Dt. lulardan 
reri kalanlar il• 329 dotumluJaı ıilab 
altına nlınacagından allltadarlann 
menıup bulundukları aık rlik ı•be· 
lerlne miraca t etmelerL 

""'" 2 - Bir luçuk Hn• biamete tabi 
piyade •ın•fına rynlmıt olan 316 ili 
327 bakayaaile 828 dotumlulardan 
sıeri kalanlar aillh altına alın ca§ın· 

d11a nlikadnrantn men1ap oldukları 

askulik ıu belerin• mOrauatları. 

~ 

S - Toplanma ılnll !4/Niaan 935 
oldutu n \:edeli na'kti ·urecekterln 
23/Niaan/935 akıamına lı adu LedeU. 
nııktilerin:a kalul edileceti. 

"" 4 - Bilc11mle yok'ama kaçakları· 
n n ıubelcrin mlirac:.at ederek mua. 
mele! aakerİ)'elerlrıl tupit ettirmeler:. 

~ 

5 - Yul arıkı mndde!erde uvke 
tabi oldukları bl1dirl'en t-mirler:n 
t 7in edilln gü.ılerde 9ube erine mü· 
racaat etmeleri akıi htktir ... e hakla· 
r ndn ı akulik mu!celld:yeti 1'anunu
nu:ı cez r.hkftm nın tatbi1c edileceti. 

l 

Sayfa 9 

ava Hücum arı 
arşısında Ber in 

Almanların Y aphkları Gece Manevra· 
ları Muvaffakiyet)i Netice Vermiştir 

A.bldıtı farsedUeo bombal rın ıokaklarda açtığı çukur 

moblll re ateı verilmlttl• Yine 
havadan yere dilıen bUyllk bom• 
balara i aret olmak Uz ro eklller 
yapılmıştı. Bu tecrübe, bu suretle 
tam bir muvaffakiyet gösterdi ve 
eı.kaıa Berlin bir tayyare hücu• 
muna uğrayacak ol11a ne hal 
alabilir, işte o hali almı tı. 

Barlin ıokaklarında bir otomobil yanıyor ! 
Geçenlerde Berllade hav 

taarruzlarına karıı alınabilecek 
mUdafaa tedbirlerinin bir tecrU· 
besi yapıldt. Şehir, muayyen bir 
saatten sonra blUlln ıııklannı lilan· 
·dordft. Herkea evlerine ve evleri
nin zehirli gaılere karii muhafaza 
vD1ıtaları bulunan bodrumlarıoa 
ılılcndl. Sokaklarda yalnız me .. 
morlar Ye halkı temıll eden 
kimseler Yardı. Tayyarelerden 
atı!an bombaları tanzir için cad· 
delerde 'ukurlar açılmıftı. Oto-

ÇiLLER •• LEKELER 

K ı nıuk eczane•İ müa!alız .. r r ııdı.n 

Güzellik Eksiri 
Balsamin Li ı:id 
Ci'din da; nıi yumuı k:ı~ı ve 

tez !itini artırır. Yüzdeki çi.I i ve 
lekeleri a ır. S vi cel ri tamam n 
yok eder. Tr şd n sonra c:i de latif 
bir tazelik ve • r nlılıı: f'erlr. 
Tanınmış eczanelerle ltnyat 

§azalarsnda bulunur. 

Bir bava torpilinin azameti ve bir 
Alman polisi 

Perl• Borsasında 
Paris, 7 - Eıham borsasının 

intizamsız bir açılışından sonra 
esham ulah eaeri göstermiştir. 
Fransız rantlan birgün evvelki 
kayıplarını kısmen telafi etmişle,. 
dir. Royal Dutch mahsus derece· 
de dUşmUttlir. 

, ...... i;·:·2·;~·;;··;;.·ı;··;;;;·;;;:;i~;~;·~· 
dan: Kurluluşta oturmakta 'o Yeni· 
cumi kar§ı ıDda kundurııcılıkla meşgul 
bulunmakta. olan Nişan Terıiyıııı ifliiıı 
2·4-fl35 tarihinde açılıp taıfiyeııin adi 
şek ide ynpılmuına knrar Yl'rılmiı 
olduğundan: 

1 - Müfli11te alacağı olanlar.o n 
iııtilı\mk iddiasında bulunanlanıı ala· 
oaklarını ,.e istllıkoıdarmı ilfuıdxn bir 
ay içinde 2 inci mas dairesine gelnok 
knydcttirmeleri ve dclifü.rini ( seııet ve 
defter hülôııalım n saire) asıl veya 
mu addak ımretlerioi tevdı eylemeleri. 

2 - H ılfıf na hareket cezai ıucsu• 
liyeti müetclzim olmak üzere nıııfliıin 
horçlurıııııı ayni muddet içinde ken· 
dilNiuı vt• borçlarını bildırmclerı. 

3 - ~lııUiain mııllıırmı her ne 
sıfatla olur..ıa o1sun ellerinde bulundu· 
ranların o mallar üzerindeki hııklan 
mahfuz k lmak şnrtiıe bunla ı ayni 
mıiddet içiode dairo emrine tLV•li el• 
ml'lori ve ctmer.lerse makbul mı ze:et· 
Jeri lmhınmndıkç <'l'7.&İ meeııl'yete 
uğrayacu\.:l rı ve ruçlmn baklıırıııdan 
mııbrum klllncaklnrı. 

dir ki halkın glSzUne batıyor .. 
BUtlln ıikiyetler: A y z (J N D 

4 - J0·4·935 tarihine rı 11 ~adil 

- ltt\hatcılar, bizi mahve· Blitün dünyayı he)ecana veren mnthlş bir film 
diyor. 

Cümleıl Uzermde toplanıycrdu. Onumuz eki Perşembe giloUnd n itibaren i P E K Sinamasmda 

~~--illliiiiiM.llillWii»l~-----------------&:m---·------------------------·' 
KATiL 

Ça~amba gıiııfi saat 14 de olncıık ıln~ın 
ilk İQtimM ı;elmelı·ı i ~o oıul i ıle 
mtişlt!r('k borçlu olıınlflr n kcfıl • rinin 
vı> Lorcunu tckcifiil edon sair :1--ıınse• 
}erin ıoplauınude. buluumağa lıttkları 
olJuğu ılau olunur. ( 10-40) 

Vakit vakit bu şik: yeller, merkc-
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Sihirli Anahtar! .• 
- f zniniz Olurıa Su Derdimendi Üç Gün Sıra ile 

Eir Nefes Edeyim!. Pirüpak Olsun!.. 
- Ben şerbetliyim, imam 

efendi.. Onun içln pek okadar 
korkmam. Amme 1en, ayarını 
denk al. Şimdi gideceiimiz yerde 

1 bir zayallı göreceksin. GaUba, 
gece orada deatunuz ge:zmiı. 

BJraz merak getirmilJ. Şlmdt seni 
atıp oraya götürmekten makıa· 

dım da.. Onu nefes ettirmek ... 
Sarayda, arada ıırada ağaları 
okuduğuAu biliyorum. Oku· 
nanların da ıifa bulduklarını 
ltidiyorum. Gallba nefeain ke.
lıı:ince .. 

t Diye aordu.. Eh, ne ceYap 
Yerirain; 

- Bizden okumak, ağa haı· 
re tleri. .• Tealrini halkeden Cenabı 
Mevla •• 

• Demekten baıka ıtsz bula· 
madım.. Ne ise efendim, uzat· 

t mayalım. Köşke vardık. Ağa, 
ı kapıyı açh. içeri girdik. Odanı• 
birfode sırtUıtü bir adam yatıyor. 
Harıl, harıl sayıklıyor. EYvell 
köıede duran ibrikle abdest ta• 
zeledim. Ve sonra o derdlmendln 
baıucuna geçtim. 

Kadı Zllllll Efendi, daya• 
nam adı: 

- Yatan kim?. 
Diye ıormaya mecbur kaldı. 
- Yatan.. ihtiyar bir barem 

afaaı •• Zavallı adam . ateıl•r lçia• 
4e yahyor. 

Mütemadiyenı 

- Tö-.beler tövbeıl, yarabbi l 
ıeytana uydum.. onu, ıırhndan 
hançerledim. Bu yaıtan ıoara, 
alnab Uatnne günah lıledim. 

1 Hakkın huzuruna ne yDzle gid .. 

ceğlm. Aman bana bir hoca 
çağırın.. Allah rızaıı için beni 
azaptan kurtarın. 

Deye aayıklıyor Ye sonra, 
hüngür hüngür ağlayarak, dalı-
yordu. 

Amber Ata, yanıma yaklaıtı; 
- Görür mUıUn ıu kocayı .• 

kendini, bir adamı sırtından ban• 
çerleyip katlettij'inl zanneder. 
Tövbe ve istiğfar etmek için bir 
hoca iıter. Amma, bunlar.. hep, 
vehimdir. Hakikat şudur ki, 
deatur demeden gezinmlı.. eyi 
aaatte olıunların Uıtüne uğramıı· 
tar. Hele kerem edip bir nefeı 
eyleyin de.. dileği hasıl olsun. 
Eğer, nefeslnlıln berekitile ılf a 
buluraa, seni ihya ederim, imam 
efendi. Yok eğerkim, iki rahme• 
tin biri ha~ıl olursa.. ona da, 
neyleyeyim. 

Diye fısıldadı... Allah biliyor 
ya, MevlAna.. o zaman benim de 
içime birşey damladı. Sanki birisi 
kulağımın dibinde; 

- Ya, dervlf.. ıözUnll aç.. 
hu lıte, bir oroıtopoğluluk var. 
Diye mırıldandı... Anber Ağaya, 
renk Yermedim. Hemen iki diz 
liıtlln• çöktnm, ttesplhimi çıkar• 
dun, okumıya baıladım... Galiba 
nefH, mintarafillah tealrl gösterdi. 
Adamcaj'IZ biraz ferahlık hissetti. 
Gö.zlerlbl açarak melfıl mıal6l yU· 
silme baktı; 

- Tövbe etUr. 
Dedikten ıonra, tekrar derin 

bir uykuya daldı. 
Orada, şöyle bir ,eyrek ıaat 

kadar eyleıtlk. Sonra, yine Ağa 

SON POSTA 

Yine Yaı 

1 

Derdi 

( 

- Zavallı madam, dul kalma• 
nıza çok müteessir oldum. Hem 
de otuı bet yafındal. 

- Hayır, on dört yaıımda!.. 
-···--···--~-...... lltl _ _........ .. .,__ 

ile avdet ettik. Köşkten uzakla• 
ıınca Ağa, birdenbire durdu; 

- Bak, imam efendi, bu 
Yak'ayı bir AJlab kuluna ıöyle· 
mlyıceksln. Sarayı hümayuna alt 
bir ıırdır. Eğer gafil olup ta bu 
sırrı ifıa edersen... Encamın, aen 
dlitlln. Nedamet, fayda vermez. 

Dedi.. Ağanın bu sözleri, kal· 
bime biiıblltün bir 1Uphe verdi. 
Malum ya... lnaan bir ıeyden ne 
derece menedillne, ona haris 
olur; derler. Aynen, fakirde de 
o bal zAhir oldu. Hemen; cevap 
verdim: 

- A, benim ıultanım., Ten• 
blhe ne hacet?. Biz, aarayıhüma• 
yun Adabına vAkıf değil miyiz, 
zannedenin. Bu aırrı ifıa eylımek 
ıu yana dursun.. Bllikis, hizme· 
timizle sizi memnun etmek ve 
lütfUlbsanınızı görmek dileriz, 
Egerçl izniniz olurıa, ıu derdi· 
mendi Uç gün ıara ile nefes 
edeyim. BiJznihUda, plrlpik olmaıı 
me'mulilmdlir. 

( Arka1ı nr) 

Nisan 8 

l Talebesinin Irzına Düş
man Kesilen Papas 

Sevdiği Kızla Beraber Kızın Kardeıi 
Tarafından Feci Şekilde Öldürüldü 

Atina (Huıusi) - Yunanlıta-
nan Kalame kasabasında kanlı 
bir vak'a oldu. Netlceai on bet 
yaıında Aleksandra adla bir kızla 
kasabanın papazı ve ilkmektep 
muallimi Margaridi feci şekilde 

öldlirtildUler. Hadisenin aebebi 
ıudur: 

On beı yafında olmuına rağ· 
men bilA ilkmektebe devam eden 
Aleksandra papas Margaridinin 
dikkatini üzerine çakmif. Papaa, 
muhtelif zamanlarda biçare çocu• 
ğu evine götürmüş. Adamın hem 
papas, hem de hocalık aıfatları 

çocuğun Uzerlnde ruhi tesir yap
makta gecikmez. O da papaııa 
alakalanır. Fakat bu vaziyetten 
Alekıandramn ne arkadaşlara, ne 
de al!eıi hiçbir ıey ıezmez. 

Geçen dera ıenesl aonlarana 
doiru böyllk bir vücut inkişafı 

gösteren Alekıaadra arhk mek• 
tebe gönderilmez. Evde elıkonu• 
lur. Maamafih papaa, genç kızla 
münasebetlerine davam etmek 
çaresini bulur. Bu da, Alekaan• 
dranın papaı tarafından ev iıle· 
rlne bakması için ailesine yaptığı 
rica ile halledilir. Fakat zaman, 
Aleksandranın vaziyetinde deA'i· 
tiklikler baııl eder. Genç kız 
gebe kalır. Vaziyeti kız kardeolne 
açar. Hakikat diğer aile efradına 
da bildirilir. 

Yalnız bu hal, kızın yirmi bet 
yaılarandaki kardeıl Spirodan 
ıaklanır •. Fakat küçük bir ka1a• 
bada gizli blrıey kalır mı? O da 
baılarına gelen feliketi öğren· 
mekte gecikmez. Hemen tabanca 
ıınıhalır, sokağa fırlar. CıYar 
kiliselerden birinde iyin yapma• 

Papaı Margarldi 

ya alden papasla karıılaıır kar
ıılaımaz iki kurıunda berlfl yere 
serer. Fakat papaa ölmemfıtlr. 
Yapma evlAdım, diye Spiroya 
yalvarmaktadır. Fakat Spironun 
göı:UnU kan bUrllmUıttır. Papasın 
özerine çıkar, tabancasından 

dört kurıun daha aıkar, 6ldilrUr. 
Oradan eve gellr, ıon kalan 
kurıunu da kızkardeti Aleksan• 
dranın ilzerlne atar. Fakat kız 

ölmez, mutfaktan kapbğa bir 
ıatırla biçareyi parçalar. Bu ara• 
da anasının ricaları, feryatları 
fayda vermez. 

Maamafih bu cinayetlerinden 
ıonra Spiro nadim olmut detfl· 
dlr. O, heyeti içtimalyeye kar11 
vazifesini yaptığına kanidir. 

Leh KomUnl•tlerlnln 
MahkGmlyetl 

Varıova, 7 - Beheri iki ile 
bet sene arasında olmak üzere 
yedi komllniıt mahkum edilmiıtlr 

• 

Osmanlıcadan ... Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 13 -

1 - Öz . türk9e köklerden Ctlen 
ıi zlerin kar111ına ( T. Kö.) beldeli 
(alameti) konmuştur. Bunların her biri 
:hakkında ııra&ı ile uzmanlarımısın 
(111Uteha.11s11) yaztlarını rautelere n· 
receğiz.. 

'- 2 - Y enJ Jcoııan karııhklann iyi 
aytrt edilmHi için, gereıine göre, Fran· 
aızcalart yaıalmıı, ayrıca örnekler de 
koırnlaıuatur. 

3 - KökD Türkçe olan kelimelerin 
buıün1d1 işlenllmi~ -.e kullanılan ıe
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak, 
aıh ilgcüın olan hükiim, Türk91 "vık,, 
~ökünden gelen ıekli gibi. 
Feryat etmek - Haykırmak, 

batırmak, çafırmak 
Örnek: Neye feryat ediyor· 

, ıunu.z - Ne haykırıyorıunuz. 
( Neye baj'ırıp çağırıyorunuz) 

F erzenda - Oğul 
F Hh - Bozma, dağıtma ( Parla· 

mentolar terimi) 
Örnek: J - Aramızdaki muka· 
veleyi feahedeHm - Aranuzakl 
ıözleımeyi bozalım. 
2 - Franıız kabinesinin parla• 
mantoyu feshi tizerine - Fran· 
ıız kabinesinin parlamentoyu 
dağıtması üzerine. 

Feahetmek - Bozmak, dağıtmak 
(parlamentolar terimi) 
Örnek: 1 - Almaoyamn asker
liği yeniden kurma11, Veraay 
muhahedeıini feshetmektedt.. -
Almanyanın aıkerliğl yeniden 
kurması, Versay andlaşmasını 
bozmaktadır. 
2 - Franıız kabinesi parla• 
mentoyu feshetmek lıtedl -
Fransız kabinesi parlamentoyu 
dağıtmak istedi. 

infisah - Bozulma, dağılma 
Örnek: 1 - Aramızdaki anlaş• 
manın infisahı l üzünden • Ara· 

mızdakl anlaımanın bozulması 
yllzllnden. 
2 - lngilterade parlamentonun 
inli.ahı - lngllterede parlamen• 
tonun daiJlmaaı. 

MUtefeHih - Bozulmuf, çUrUmUı, 
kokmuı 
Örnek: MUtefeHih bir cemiyet • 
Bozulmuı (çUrUmUı) bir ıoıyete • 
mütefe11ib etlerden yemek yap
mamalı .. kokmuı etlerden J•· 
mek yapmamalı. 

T efe11Ub etmek - Bozulmak, 
çürümek, kokmak 

Fetret {faaılai saltanat anlamına) • 
Kargaıa devri Fr. Anarchle, 
lnterregae 

Fettan - Oynak 
F eve - Bölük, takım 

Örnek: F eve fevc - Bölllk, 
bölnk, takım takım 

Feveran - Fııkırma 
Fevvare - Fııkmk, d6ner flıklye 
Fevk - Oat 
Ôrnekı Kıımı fevkani • Oat kısım 

F evkanl tahtanı - Alb ilatlll 
Fevt· 1 - Kaybetm•k, kaçırmak, 

elden çıkarmak 2 - Ölllm. 
Örnek: 1 - Fırsata fevt eden 
ıonra dövllnllr - Fıraatı kaçı
ran ( elden çıkaran ) sonra 
döriinUr. 

F evza (Bak: fetret) - Karııaıa • 
fr. Anarchie 

Feyezan - Taıma 
Feyz - GUrl~k 
F eyzdar - Uregen 
F eyz bulmak, fey:ıdar olmak -

GUrelmek 
Feyyaz - GUr, bereketli 
Fezleke (Bak: icmal, bulAaa). 
Fıkra - Bölek - fr. paragraphe 

Örnek: Yazınızın UçDncO böle
ginde ( fıkrasında - Danı le 
troisieme paragrapho de Yotre 

artlcle 
Fıkra - Anlabk • fr. Anecdote 

Örnek: Naareddin hocanın an• 
!attığı (fıkraıı) .. L'aneodote de 
Nasreddin Hodja 

Fıkra (terim) - Boğum ·fr. Ver
tcbn 

Fırka - Parti (T.Kö) 
Fırka (askerlik terimi) - Tümen 

fr. Diviıion 
Fırka kumandanı - Tllmkomutan 

fr. Commandant de division 
Fırka kumandam mirllva - Tüm· 

general 
Fırka erkanı harbiyesi - Tüm 

kurmay - fr. Etat•major de 
dlviıion 

Fırsat - Fır&at (T.kö.) 
Fıtrat (Hilkat, cllbilet)- YaradılıJ 
Fıtri ( bilkt, cibilll ) - Dogunsal 

(Dogunsal'in ıonundakl cıı., ince 
okunur) 
Örnek: Kendisindeki anlayıı ve 
çabuk kanayıı sonradan olma 
detfl, fıtridir - Kandlılndekl 
aolayıf ve çabuk kavrayıı aon· 
radan olma defli, doğunıaldir. 

Fiat - Paha, eder 
Ôrnekı Bu defterin fiata kaç 
paradır - Bu defterin ederi 
kaç paradır. 

Fldyel necat - Kurtulmalık 
Örnek; Haydutlar yakaladıkla· 
ri :zenginden bUyllk bir ff dyel 
necat istediler - Haydutlar ya• 
kaladıkları zenalnden btıynk bir 
kurtulmalık istediler. 

Figan (Bak: feryad) - Haykırı 
flgar - yaralı 

Örnek: Dilfiglr - Yüreği yarab 
Fihrist - Bulmaç 
Fikdan - Yokluk, bulunmazlık 
Flkr - Flkir(T. Kö.) • Fr. Penıee 
Fikr - DUıüoce • Fr. Avlı 

Örnek: Bu ifte benim fikrim 

ıudur • Bu iıt• benim dUılln• 
cem ıudur. 

Fikr - ide (Yakutça)· Fr. ldee 
Örnekı Fikir, dimağın işleme• 
ıinden doğar - ide dimağın 
iılemeılndon doğar. 

Fikri - DUıllnıel, ideyel, fikrlğ 
Örnek; 1 - Fikrt mesainin ver· 
diğl yorgunluk .. Dliıllnael ça• 
lıımaların verdiği yorgunluk. 
2 - lnaanların fikri kudreti -
lısanlarm fikriğ erki. 

Fikri taklb - Gilderge 
Örnek: O, fikri takib ile hare· 
ket eder bir gençtir - O, gll· 
derge ile hareket eder bir 
aençtlr. 

Filhakika - Gerçekten 
Firamuı etmek - Unutmak 
Firar - Kaçma 
Firar etmek - Kaçmak 
Firarı - Kaçak 
Flraı - Dötenek, döşek 
Firak, firkat, (iftirak) - Ayrılık 
Fltade - DüşmlllJ 
Fitne ( feead anlamına) - Bozut 

Fr. Corruptlon, sedition, per· 
turbation 

Örnek; ortalıkta fitne alAmetlerl 
görülüyordu • ortehkta bozut 
beldekleri görUlüyordu. 

Fitne ( nifak anlamına ) - Ara· 
bozma 
Örnek; Aramıza fitne soktu • 
Aramızı bozdu. 

Fitnecu (bak: mllfsit) - Boıutçu 
Örnek; Bilmezsiniz, o ne fitne• 
cu bir adamdır • bilmezsiniz o 
ne bozutcu bir adamdır. 

Fuzuli - Boıuna, haksız, yersiz 

Örnek; 1 - Bu konuımaya 
fuzuli mUdahale etmenize ne 
demeli? - Bu lıı:onuımaya boıuna 
(yerıiz) karıımanıza ne dem•:i? 

2 - Bu parayı fuzuli olarak 
aldılar • Bu parayı haktız ola
rak aldılar. 

Fllceten - Ansızın, birdenbire 
Örnek; ftıceten vefat etti • an• 
sızın (birdenbire ) 6ld8. 

FUrce - Aralık, delik 
Füru - Afağı 
Serfllru etmek - Baıeğmek 
Fliruht - Satma, aatım 
Fürumaye - Alçak ıoylu 
Fttnq - Satan 

Örnek; malumat filruı • bilgi 
satan 

Füıhat - Genişlik 
Fesih - G~n, genlt 
Fütur - Bezginlik 

Örnek; görllyorum kt ftıtura 
uğramıısınıı. • ıörüyorum ki 
bezginliğe uğramıtsınız. 

FütUvvet - Akılık, cömertlik 
FUzun - Çok, artık 

G 
Gabavet - Kalın kafahlık, man· 

kafalık 
ÖrHek: Tembelllğe çare bulunur 
gavabete bulunmaz - Tembel
liğe çare buiunur, kalın kafalı
lığa (mankafa ığa) bulunmaz. 

Gabi - Kaim kaf ah, mankafa • 
Fr. Balourd 
Örnek: Bu çocuk okuduğunu 
anlayamayan bir kalın kafahdır· 
Cet onf ant est un balourd qul 
ne comprend paa ce qu'U lit 

Gabgab - Gıdı 
Gabni fahit - Aıırı aldatma 

Örnek: Bu aatııta gaboi fabıı 
vardır - Bu satışta aıırı al· 
datma vardır. 

Gadr - Yazık 
Örnek: Bu ifte bana gadroldu 
- Bu itte bana yazık oldu. 

Gadretmek - Y azak etmek 
(Devam• 11 ine! yüıde > 
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( Baıtarafı 10 uncu yüzde) 

Örnek: O adama neden bu ka
dar gadrettiler - O adama ne
den bu kadar yazık ettiler. 

Gad;olmak - Yazık olmak 
Gaddar, zalim - Gllcemen 

Örnek: Bu gaddarın elinden 
neler çektiğimi ben bilirim -
Bu gikamenin •linden neler 
çektiğimi ben bilirim. 

Zulm - Zulm (T. Kö.) 
Gaflet - Dalaınlık, boş bulunma 
Gaflet etmek - DaJgmbğ'a gel-

mek, bot bulunmak 
Gnfll - Aymaz, dalgın, bot 

Örnek: Gafil bulundum - Boı 
bulundum. 

Gafil avlamak - Dali[ınlrğa ı•
tirmek 
Örnek: Bizi bu işte gafil 
avladmız • Bizi bu itle dalgm
lığa getirdiniz. 

Gafil avlanmak DalKmlıja 
getir Um ek 

1'ogafül etmek - Anlamazlıktan 
gelmek, anlamaz görünmek 
Örnek: Pek iyi bildiğiniz bir 
itten niçin tegafül ediyonunuz• 
P~k iyi bildiğiniz bir itte nlçirı 
anlamazlık.taıı geliyorsunuz (an• 
lamaz görOnDyonunuz)? 

Gah, gAhi, geh, gehi - Arasıra 
Örnek: Gibi gelir, biı.i ae•in· 
dirdlniz, ıimdilerde gelmez 
oldunuz. - Araııra gelir, bizi 
ıerindlrirdlniz, ılmdilerde gel· 
mez oldunuz. 

GA_!ı, gahi, geb gehl • Kimi 
Ornek: Gih gelir, ııahi gel· 
mez - Kimi gelir kimi gelmez. 

Ne~Ah - Anıızm, apansu: 
Örnek; Ormanda dolatırken, 
negih kartıma iki adam çıktı 
.. Ormanda dolaşırken, anıızın 
( apan11zın) kartıma iki adam 
çıktı. 

~a:b etmek - Kaybetmek ( T. 
6. ) 

Gaib olmak, taııayyüp etmek • 
Kaybolmak 
Gaile - Dert (T. Kö.) Sıkıntı 

Örnek: Baıımdaki gaile yetml· 
yor gibi, o da bir baıka gaile 
tahmJl etti • Başımdaki sıkıoh 
yetmiyor gibi, o da bir baıka 
dert yükletti. · 

Gala - Pahalılık 
Örnek: Kaht ve gal! yılların• 
da çok üzüldük • Kıtlık ve pa• 
halıhk yıllarında çok üzüldük. 

Gali - Yüksek 
Örnek: Bu f;at bana pek ııali 

glSrOnllyor • Bu eder bana pok 
yüksek görUnUy or. 
Gallt - Yanılma, yanlış 

Örnek: Galat .aöz • Y anhş ıöz. 
Galatı ba1ar - GöJ yanılmaıı. 
Bu benim iatasiyonda görül• 
meldiğ:mden galattır - Bu be· 
nim lstasiyonda görülmekliğim
den yanılmac'ı . 

Galebe - Yen, } enme 
Örnek; Galebcn;n yarııı ken· 
dine güvenmekten gelir .. Yen
menin yarııı kendine güvenmek· 
ten gelir. 

Galebe etmek - Yenmek 
Örnek; Düımanlara galebe et· 
mek için ilk önce kendi kud· 
retlne sınvenmek lazımdır 
• Dllımanları yenmek için ilk· 
önce kendi erldoo ııllvenme· 
Udir. 

Galip - Yenen 
Örnek; Bu muharebede galip 
gelen ordu, bütün ıerefi ka· 
zanmıı olur - Bu savaşta yenen 
ordu, bütln onuru kaıanmıı 
olur. 

Galiba - Belki, aörUnüfe töre, 
• a benzer 
Örnek: B3yle olacağa benzer 
- Galiba bö}i I• olacak. 

Galeyan - Kaynama, kaynaıma 
Örnek; t - Suyun aaleyauı 
• Suyun kaya.amuı 
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ı J 1 Inhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
11 idaremiz için ıartnamesi mucibince 70 -;det Raaat Aleti arttır-

2 - Halk araaında galeyan 
uyandıracak ıö:ı:ler 
- Halk arasında kaynaıma 
uyandıracak ıözler. 

Ga!cyao etmek - Kaynamak, 
kaynaşmak 
Galiz - Kaba 

Örnek: Ağıza alınmıyacak ga• 
Uz sözler ıöy ledi - Ağıza alın· 
mıyacak kaba sözler ıöyledi. 
Gı1zet - Kabalık 

Örnek: Sözleri .ıde ve duru9un· 
da öyle bir gıhet 'Yar kJ ... - S6z· 
lerinde ve duruşunda öyle bir 
kabahk var ki .•• 
Gam - Tasa 
Mağmum - Taaah, pusarık (ha· 
va için) 

Örnek: Mağmum adam - Ta· 
salı adam. 
Mağmum hava - Pusarık hava. 

Gammaz - Kovcu, fitçi 
Örnek: 1 - O ne gammaz 

adamdır, bilıeolz, herkesi biribl· 
rine katar - O ne kovcu adam· 
dır, bilieniz, herkeal biribirlne 
katar. 

2 - Gammazlık onda sanki 
f&tri bir hal - Fitçilik onda ıan-
ki dopnsal bir bal. 
Gamıe - SDzgtlo bıkıt 
Ganem - Koyun 
Gani - Bol, zengin, varbkh 
Ganimet - Algı 

Ôrne; muharebede ahnan ga• 
nimet, eski zamanlHda galip 
ordulara doyurmıya kifayet 
ederdi - aavaıta ele geçen 
algı, eıkı ıamanlarda yenen 
ordulan doyurmıya yeterdi. 

Garabet (bak: acayiplik, tuhaflık) 
- Yabanıılık 
Örnek; Bu adamın fikirlerinde 
biç bir garabet görmüyorum • 
bll adamın fikirlerinde hiç bir 
yabansılık görmüyorum. 

lıUğrab etmek - Yabaoıımak 
Örnek; Onun böyle hareket 

ma 'H ekliltmo ve ithalat kanununun 41 inci maddesine tevfikaa 
açık ekalltme ıuretile aatm ahnacaktır. lıtekliler şartnameleri Ciba· 

lide LeYezım ve MUbayaat Şubeıinden alacaklardır. 
Eksiltme 20/4/935 tarihine müaadif Cumartesi gilnü ıaat 14 de 

yapılacakhr. 
Talip olanJarm % 7,5 muvakkat gUYenme parasiie b·rlikte ta• 

yln olunan ıOn •• saatte CtbaHdekl Alım, Satım Komiıyo 1una 
mllracaatlan. uı674., 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
İstanbul 6 ıncı İcra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytan Bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına üç yeminli ehli vukuf marifetUe 2255 lira kıymet takdir 
edilen Beyoğlu Hüıeyio ağa mahaIJui T arJabatı sokak eaki 200 
yeni 2t8 No lı kir~~ haneni~ tamamı açık artırmaya vazedilmlı 
olup 10/4/935 tarıhmden ihbareo ıartnameai herkes tarafından 
görülebilecek ve 11/5/935 tarihine mfisadif CumarteaJ gUnU saat 
14 den 16 lıya kadar lstanbul 6 ıncı icra dairesinde açık artırmıı 
ıureti)e sah)aca ktır. 

Arttırmaya işlirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alrnw, 
müterakim ~ergi, beledi} e, vakıf icaresl müıterilere aittir. 

2004 No. L icra ve iflas kanununua tevfikan satıı bedeli mu· 
hammen kıymetin:n yüzde yetmiş beıini bulduğu taktird• lbalesııl 
yapılacak akıl takdirde en son arttıramn taahküdü baki kalmak 
farU:e ıat f on bet gün daha temdit edilerek 26.5.935 tarihine 
mtlsadif Pazar günü aynı yerde ve saatte ikinci arttırması yapı· 
larak satıı bedeli, yine muhammen kıymetinin yüzde yetmiı 
be~ini bulmazsa geri bırakılacaktır . 
. . 2~04 NQ: h kanunun 126 ın~ı maddesine tevfikan hakları tapu 

sıcillede ıabıt olmayan lpotekh alacaklılar ile diğer alAkadar)arın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklal'ını ve hususile faiıle ve 
maarafa dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren ylrml gUn 
içiııue ve enakı müabitelerile birlikte bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilleri ile sabit olmıyanlar aatıı bedelinin 
pay:aşmHından hariç kalırlar. Alakadarların iıbu maddel kanuniye 
hllkmüne muvafık surette hareket etmeleri ve daha fada malumat 
almak isteyenlerin 934/131.i doaya numarasile Dairemize müracaat 
etmeleri ilan olunur. (84) 

Gelecek 12 Nisan 935 
Cum ;ı. gGnO 

MUhim Bir Satış 
M. J.10 Vayinber~in çok xengln 

mobilya, muhtetem gilmilt takım

lnı, iınzalı yıı ğ"ıboya nefia tab
lc;tlnı ve çok gllzel hı:dıları .... 

Sat t rıntınden n••I rörauık lçln 
J: " bmet edilmem el' dir. 

=*'-== 

A'ı• · Dr. ibrahim Zati 

(
Cağalofu : M Ahmud iyı cadcl•ıi 

Çatalçefm• ıokatı No S 
Hergüa öA-Jeden ıoara butaları:ıı 
kal..ıul eder. 

etm 'ş olmasına hiç te istiğrab 
etmedim • Onun böyle hareket 
etmiş o)masır.ı hiç te yabaoıı· 
madım. 

Garaz ( öteki anlamı için, bak : 
maksat ) - Öcük 
Örnek; Yüreğinde beslediği 
garazm ha J ve payam yok .. 
yüreğiade beslediği öcüğlln ucu 
hucu lok, 

GarazkAr - Öçmen 
Örnek; Hiddetli adamdan değil, 
garazkllr adamdan korkmalı • 
Kınn adamdan değil, öçmen 
adamdan korkmalı. 

intikam - Öç 
Örr.ek; içimde ona karşı öyle 

' bir intikam hisai var ki· içimde 
ona karıı öyle bir öç duygusu 
var ki. 

intikam almak - Öcalmak 
Örnek: Düşman•ndan intikam 
almak için bütün varlığını or· 
taya koydu - DOş;manından 
öcalmak için bütün varhğı nı 

ortaya koydu. 
lntikamcu - ÖçgUder 

Örnek: O, intikamcu bir adam· 
dır - O, öçgildet bir adamdır. 

Garb - Batı 
Örnek: Garh devletleri - Batı 

Zayi GUmrUk Makbuzu 
lıtaabul lthallt 2iimrüğUnllt• J 180 ı av 

marah beyannam81ine alt 19/l/3!1 tarih .. 
240864 numaralt m•kbmu ve yine lıtaııb.t 
lthallt gGmrüğilnUn f5728 numaralı beyQ• 
name&i•e alt 2311/!l!l tarih vo 241868 num«• 
rab makbıau Ue Galata gllmrilfUnd•n abt 
••• Ye 13709 numaralı beyannameye aft 
elan 257~79 numara ve 2711/~ tarihli dO 
kıt'a makbuz lıaybolmuttur. Yenllerl alınıuı 
cağından hükümleri yektur, lıtanbul SultılP 
hamam biri ı cl Vakıf ham alhnda KaramllP 
ae1 menıucat 9irkelf. ( 298 ) _.J 

'--
8011 Poet• M11tbaaaı 

Sahibi : R. Kölrçtı 

Neır. Mildllril: Tahir 

devletleri. 
Garct - Yağma, talan, çapul 
Garib - Zavallı, klmaeslz 

Örnek: Şu sıaribe merhamet 
ediniz - Şu zavallıya (kima .. 
aize) acıyınız. 

Garip (Bak. acayip, tuhaf) - Ya- ı 
bansı 

Örnek: Garip bir kıyafetle or- i 
taya çıktı - Yabanaı bir la• ı 
hkla ortaya çıkb. 

Garib (Gurbetzede anlanma) ·elgl~ 
Örnek: Yerinden yurdundıa -
uzakta engin (garlb) kaldı. 

Gariıe (sovki tabii) .. tıgUdü ~ ft. 
loatinct 
Örnek: insanlar akıllarına, h&J• 
vanlar ıe' ki tab:ilorine tabi- 1 

dir.er • insanlar akıUarina, 
hayvanlar içgüdülerine uyruk• 
turlar - Lea hommee agissen~ 
par leur intelligence ot los aol
maux par leur nıt;nct. 

Önergeler 
Kılavuz ıözlerı üzerine, her 

liıtenin (Son Posta) da çıktığın
dan başlamak U:ıere bir ay içinde, 
iıteyenler yeni bir önerge ileri 1 
sürebillrler. Bunlar T. D. T. C. 
Genel Katipliğine ıu wekil altında 
gönder.lecektir : 

lsteyenler bunu kesip aradaki boılukları tercihan daktilo i!e doJ. 
durarak Türk Dfü Araştırma Kurumuna gönderebilirler. 

Osmanlıca • • • • • • kelimeaine kılavuzda 

uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum. 

Sebebi ( Kıaaoa ) • • • • • • • • • • 

. . . .. • • karşılığını 

. . . . . . . . .. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
önergem şudur : •••• •••• (1) imza 

(l) Burada. bir örn_,ğe güııterilıniyt:n yf\zılar üzerine bir şey yıq ıla· 
mıyacaktır. 
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Se •• • • tecr··bel • ee r n g z 1 ın 

o"urd ğu bir 

Ustik krsmınrn çabuk aıanmaııoın sebeplerbi arayan 
GOODYEAR mühendiıleri, patinaj ve afınmaya yüzde 
kırk Uç daha mukavim bir liıtik tck~mmül ettirdiler. 

600 aenelerde har marka lutikler an
latılm•yan sebeplerle çahak: aşınıyor, 
daha fazla patinaj yapıyordu. L&ıtikle
rilı eekiden daha fazla lyilettirilmif ol· 
müına rataen bu çabuk aııoma bütün 
llltik labrik:alarıoı ta§ırtıyordu. 

Mtiteha1111)ann araıtırmalari bu arı· 
1& tebebioin yeni modern otomobiller 
olduğunu meydana koymuştur. Yük1tk 
ıiir'at, daha mükemmel akıeleraeyoa 
ve yük.ek eür'atlerde ant durmalar nor· 
mal bir l&.tiğin tahammal edemlyeoe· 
ti derecede ağır bir yUk teokil ediyor. ... 

GOODYEAR mUhendlıleri bu ağır 
ıeraite katlanacak bir Jitik yapmak 
emrini aldılar. Yüzletcı huıuıt littik 
yApılih, evvell laboratuvarda, yüluek: 
•tır'atli ıımpıa•• tatları üzerinde ve 

eonra bunlardan iyi netice verenler, 
tecriibe oloaıobillerı üzerindt, her uevi 
yollarda tecrübe edildıler. 

'l'ecrübe olunan bu liuıtiklerln ei:ı;e 
temin edeceği menafi şudur: Patinaj 
ve itkenceye yüz:de lmk üç daha fazla 
mukavemet, l~stiğin tabanında patinaja 
mukavim blokların fa:ı:lalaştırılm"sın
dao, daha faıla emniyet - daha derin, 
düz ve geniş yapılan tabanın temin et· 
tiği çekme hbiliyetinı ve gayet eıwiz 
eıağlamlıkta GOODYEAR Supertwiat 
iplıklerinden yapılan bez k:smının 
mukanıneti .•. 

Bütiln bunlara ilaveten tel, yani tır
nak kıenıı, en cefakar hizmetlere ta
hammül edecek ıağlıımlıktadır, 

Yeni GOODYEAR "G-3., lastii'.ni 

en ~ akıu GOODYEAR acentaoııocla 
tetkik ediniz. Bıı lastiğin imali fabrika 
için ç0k dnllll ınnsrnflı ı lır. Fakat size 
temiıı ııttiğ i fıı idı>İere rağmen 1atış fi• 
:vatı d c~ı~ıııcrrıİ'} ir. 

Mff :; F4i'' 
F 0 ~ıFıAmr~· ;t·h·şkA· ~Kizlik;;.~ bTk 11/ ö Lİ~:~f S"A s 1 I 

kullanınız. Her eczanede satıhr. 

~------------------~1------------------mm1m111----I 
KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 
Mide •k•ilil< ve yanmalarına 
· karıı iyi ve zaranız çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve bar1akları ahı· 
tırmaz ve zarar vermez. 

· MAZON isim ve markasına 
dikkat. 

"Deposu: Mezon ve Botton ecaa 
deposu lf Bankası arkasın· 
da No. 12 Bahçekapı. 

> TiFOBiL ::1 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo ha11tahldarına tntul
maaıak ioin ağızdan alınan ıifo hap·J 
larıdır. Hiç rahateızlık Yermez. Herkes 

~-_.alabilir. Kutuıu 55 Kr. 

Sinirleri kuvvetlendirdil'ji 
gibi dimaO üzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumi faaliyetini artırır 

............. ~~200 
~~' KRŞ 

çıktı. 

Kapsız 100, kaplı 125 kuruı. Satıt yerı : ikbal Kütüphanesi 
' . • • • • ,a "(" . •"°" 

HAVAGAZI ile işleyen "YUNKERS,, 
~ 

Ekonomik Su lsıtıcısı 
Say.esinde yuz tuvaleti iç:n 

BiR ANDA SICAK SU 

mı lıazırlaıımıt -zeytin
yağla milmtczlç b ' r hal• 
de ola rn k, cl!d i ni:ıi be
yazlalıp l<Uvvetlcodi
ren kabıı maddeler Yar

1O1 Iıtiklal caddesi 

Ver~siye satış -

dır. C iltten derhal nüfu:r: eder, 
guddclerin kırgınhğ.nı dindirir. 
Gcnişie ıımit muamntı a : kılıııtırır ~• 
siya h nolt tnlar• nı eritir. 3 gün :ıar• 

fanda, dldini:r:i, baıka tOrlü elde 
e dilmesi mümkün olmıyan ı yam hayret bir güzeftik Ye yeni bir ta:r:elik~~ süaler, 
her s.:ıl:a!ı ''beyu renkli f" D İ Tok a ! oıı kremi,, kullarıınız .vo neticelerini ıözünüzle 
gi:Onüz. 

~isan 8 
---------- --- --- ~-

,d FFl L n dctn. 
ÇL ôlrmd. 

KURŞUN 
KOPYA-
Rl;N KLi 
ICALI: M Ll:lll 

Tlrk kablllyettaı ba ıaa'atta da glıterere• 
çabuk yett,mı, ve kalemler, ecnebi kalemle· 
rlndea daha ytlllıell derecede gtlzeııe,mlfUr. 
Umumi mUracaat yeri · Sirkeci, MUhUrdar Zade Hen No. 1 ·2 

NURKALEM LIMI ED Ş RKE 
Toptan satış gerleri: 

1 TAN 
, li Asgar n Mahdumları - S. ve V. Pardo Rokeı • Bek&r 

UL ,nde Hamdi Kitabi Hami ve Şsı - Kınalı Zade Zühtü • Mordo 
ve .Josef Mi:r.:rahi • Hacı Mühtar Kehnemui ve Şeı. Rafaıl 
Aluf - lskon A. Horaaancıyan. 
Nafız Mustafa - Ödemiıli Iliiıeyin Hüsnü • Hamdi Bekir . 

. . [ahmud Nedim, Yeni sebze hali No. 23. 

·ı ekn ~ ll dünyada tanınmiı olan ve 
emsali bulunmayan MOND • 
EXTRA tıraı bıçaklarının 10 
adedi 75 kuruıtan 50 kuruşa 
indlrilmittir. Her yerde 1atıhr. 

10 adedi 50 kuru~. 

Ankara Şehri içme Su Komisyonundan 
Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak ola:ı (431.042) Ura 60 ku· 

ruf bedeli kcş:fli fi.tre ishıyonu binası 2 t /3/935 tarihinden itibaren 
10/4/935 tarihine kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
ihale 10 nİ§an 935 tarihine r11tlayan çarfamba günU 1aat on beıt• 
Ankara lj hanı 4üncü katında içme ıu komisyonu dairesinde yapıla· 

caklır. Muvakkat teminat (20,992) liradır. Münakasa şartnamesi fennt 
ıartname ,·e projeler 21 lira 55 kurut bedel mukabilinde Ankara 
Şehri içme su kom·ıycnu muhasebesinden alınabU; r. Teklif mek• 
tupları k anunun tarif ettiği şekilde 10/4/935 tarihine raıtlıyan 
Çarşamba günü saat on dörde kadar içme su komisyonu riyasetin• 
makbuz mukab:Iinde verilecktir. {1419) 

~------------, , 6m ............... ~ .... 
Denizyolları : BANl<A KOMERÇiYALE 

İŞLETMESi iTALYANA 
Serrnııycsi l,ire t 700,000,000 

Acenteleri : Kara köy Köprübaoı llıtı~ at tıkçesi ,, 580,000,000 
Tel. 42362 - Sirk ~ ci Mahnrd n.ade ~lerke ı. i idare: M 1 LA N O 

Han Tel. 22740 lı alyt\ıım ba~lıca şelıirlerinde ---•• ~--il ŞUBELER lskenderiye Yolu İug:l 1 ere, 1s,•i ı: re, Avusturya, Maca-
ris ı ttu , (.\:koslovnkyıı, Yugoıılayya, 

ANKARA vapuru 9 Nisan Lelı stnu, Homaııya, Bulgari11tan, 
SALI günil saat 11 de isken· Mısı r, Amerika Oemabiri Müttchidesi, 

Brı z ·.vn, S. ıl i , Uru0"'UR,V, ArJ·antin, deriye'ye kadar. "1764,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 9 Nisan 

SALI günU saat ~O de Rize-
Y• kadar. "1773,, 1. 

'-----mr.m:l!l!&'l.-mulBlit.:!' 

SVECİA 
markalı 

SÜT MAKiNASININ 
teminatı iıımld ir. :r ür/<..:;lllJNl/JD LT D. "$Ti. 

f9TANBUL. GALATA. PlRSEMBE PAZAAI Ol, 

l'...ru, 1 :k vator ' c Kolumbıyada 
Afilytı yoııl nr 

ISTANBUL. ŞUBE MERKEZi 
G Llutıı Voyvodtı. ce.ddesi Knraköy 

l'nl ıs ( T •lef. 264 l i t i J /4/5 ) 
Şehir dahillnde~I ecentelerı 

l; .. uılı ıl.l ı : Alcıl •ınc;yau hıuımda 
Tdt f. 2 821. Beyo ~rluud l : l stikla! 
cnd ll ııı 'l'.-lef.1046.lfompiyo dairesı 

1 Hors;.ıtln 'l'el~I . 1718. 

'b®"5!~ Z M IRDE ŞUBE 

Dr. HAFIZ CEMA!• 
Dahiliye Mütshassısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cumadan maada bet 
21044 güu oğloden sonra 


