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1 1 oy Haykırı or: 

ihtiyar Diplomat Ölüm 
Döşeğinde Yatıyor 

Suçlulara Ölüm Cezası 
Vermeyen . General 

Tekaüt Edilmesini istedi 

Divanıharpler 
Atin•, 9 (Huıu•I) - Burada 1 

çakan Tipos gazetesi, Venizelos 
aleyhinde çok ılddetU ve umumi 
efkara heyecan veren bir makale 
yazdı. Makaleyi yazan muharrir 
töy)e haykmyor: 

11
- Venb:e)oı ile Girilten ita]· 

yaya kaçan bahriye zabitlerine 
hitap ediyorum : V enizeloı, Yu
nan vatanınm dütmanıdır. Onu 
l>ldürltnUz ve aevğili vatanınıza 
dönünüz!,, 

Diğer taraftan hUtUn gazete
ler, Veniz.elosun Italyada oturdu
iu Napoli şohrinde ağır surette 
huta ve ölm•k lizero bulundu· 
ğunu istihbar ediyorlar. 

Çalışıyor 

Sözün Kısası -"C•nlı Yemlt ManavhOı., 
Server Bedlln çok gUzel bir 
yazısı. 3 Uncu ••yfayı açınız. 

Beşinci Say/ada: 
''Son Po•t•,, 11111 t•lllz ha6•rl•rinl 

L 
olcagu11ur. 

Başka bir habere göre Veni· 
Hlosa felc gelmiıtir. 

•ııçla zalıitl•r sorgıı ••na•uıcla 

lf- lf- lf-
F evkalide divanıharp reiıl iken 

fıyancılarm tik kafile ıuçlular 
hakkmda idam kararı vermiyen 
ve bu yüz.den gazetelerin ıiddctle 
hücumuna uğradığı için Girit ku
mandanhğına nakledilen General 
Bakopuloı bu yeni yazifeyl kabul 
etmemiş, tekaUtlilğUnn istemittir. ,.. ,.. ,.. 

Yeni kurulan ikl divanıharpte, 
lıyan ıuç)ularınm muhakemelerine 
f asıluız olarak devam ediliyor. 
Evvelki ıUn pazar olduğu halde 
iki divanıharplerde de ıuçlularm 
ıorğusuna devam edildi ve birçok 
ıahitlcr dinlenildi. 

Evelpit Harbiye mektebi ile 
Perama tersanesine taarruıdan 
suçlu iki asi zahit grubu Atinada 
çalışan iki fcvkalide Divanıharb
tc muhakeme ediliyor. Harbiye 
mektebi taarruzu, yUzbıtı Çigan• 
tHin mUebbed hapıe mıhfim 
edilmcsile neticelenen ilk muha· 
kemelerde mevr:ubahsolmu,tu. 
Miralay Markunun riyaset ettiği 
bu Divanıharbin maınunları 29 
dır. Ve ilk celıea'ni Evelpit mek
tebi mUdUrU Gen~ral Politlsin 
lfadeılle açmışt:r. Genral Politis 
me:kteba taarruz edenlerin başın· 
~a yUzbaşı Çiganteain buiundu
gunu, baıı ubillerin, arkadaıla· 
rınm ıllahlarını aldıklarmı, bazı
larına fana muamele ettikler"ni 
ıöyleınlı, bu arada mülbim Çu· 
vazında bir küçök ı.abiti kurıuu 
ile vurmak istedrğini bildirmiştir. 
General bUlUn suçluları ayrı ayrı 
18Ymııtır. Fakat mUlizim Çumas 
taban:1 attığını lnkAr etmiştir. 

Bu arada V enizeloıun vaftiz 
( Devamı 3 Ondi yüzrle ) 

10,000 
Lira 

İki Arkadaştan · 
Bu Kadar Ceza . 

Alınacak! 
lzmir, 8 (Huıuıi) - Şehrimiz· 

deki lbtiaas mahkemesi, milhim 
bir davayı neticelendirdi. Hidiae 
fU idi: 

HU1eyin ve Fehmi adlarında 
iki arkadat lıviçre fabrlkalann· 
dan posta ile alhn 1aat getirt
mişlerdi. Halbuki bu aaatlerln 
memlekete glrme9İ kontenjan do· 
dolayııile ya1aktı. Bu sebeble iki 
arkadaı, kaçakçılık suçile ihtisas 
mahkemesine \•erildiler. Ihtiaaı 
mahkemesi bunları sorguya çekti 
ve tetkikat neticesinde bu iki 
suçlunun kaçakçılık yaptıkları 
aabit o~du. Neticede ikisininde 
ikişer sene müddetle hapiıde 
yatmalarına, altışar ayda Bur· 
aaya ıilrgün edilme:erine ka· 
rar verildi. Ayrıca bu iki arka
daftan onar bin lira da para ce• 
zaaı alınmasın'& hlikmedildi. 

Ölen Kral Aleksandr için 
Fransada aır Abide 

ParİJ, 8 (A.A.) - Dün ıabah· 
tanberi, şehrin blitiln sokakların· 
da, kollarında Frans z milli renk
lerilo birer haıubend taııyan ka· 
dm ve erkek:er, yugoslavya kırala 
Alekaandr namına dikilecek abide 
için, ıellp geçenlerden para to.,. 
lamaktadırlar. 

Dayak 
Yiyenler 

Karakollarda Dö
vülme Şikayeti 

·Bitmiyor 
lıtaobul Müddeiumumiliğine 

yapılan tikiyetler araaıoda, poliı 
karakollarmda dayak yediklerini 
6ne ıürenlerin aayııı göze çarpa
cak dereceyi buluyor. M.Uddeiumu· 
miUk, bu iddia ile Yerilen iıtlda
larm aahiplerf, muayene edilmek 
Uzere Adllyo doktorluğuna gön:. 
deriimektedlr. Adliye doktoru, bu 
~bl tlkiyetçilerde ekaerlyetle 
yara vo bere izleri teablt etmek· 
tedir. 

Son aylar içinde, poliı kara• 
kollarında kendilerine dayak atıl· 
dığını iddia edenlerin aayııı haylı 
kabarıktır. 

Bu iddiaların doğru olup olma
dığı, haklarmda şikeyet yapılan· 
ların muhakemelerinden ıonra 

belll olacak demektir. 

Mimar Sinan 
Bugün Büyük Bir ihtifal 

Yapılacak 
Bugün 9 ' Nisan, buyuk TUrk 

mimarı koca Sinanın ölUm yıl

dönümUdilr. Bu mUna1ebetl• bu
gün saat 16 da, koca Sinanın 
Süleymanlyedekl mezarı önünde 
ihtifal yapılacak, Uıtadın batıruı 
saygı ile anılacak, ölmez eserleri 
hakkında konferanslar Yeril.. 
cektlr. 

•• u Oldur·· !,, 

/ıtuı6a/ icra•ınıla halk il• m•marlar karıı k•rııga 

Resmi Dairelerde : 

Halkin İşleri Niçin 
Çok Gecikiyor? 

icra Dairesinde 
İşittiklerimiz 

Bir Cevap: " Bir Tez. 
ere ·n Karşıhğı Sekiz 
Aydanberi Gelmedi 

Devlet dalrelerinde ı, ••hiplerl 
nas•I karşılanıyorlar, itler 
naad yUrUyor? Reamt daire• 
lerl doıa,arak bu suallere 
cevaplar arayan "Son Posta,, 
muharriri, icra dairesine de 
uıradı, it sahlplerlle kontuıtu 
ve .,unlar1 tespit etti: 
Salmatomrukta oturan 55 yaıında 

Bayan Sabirenin işini takip eden Bay 
Ferdi Aytl1rk: 

- Tam Hkiı aydır Erzurum 
( Dnamı 8 inci yGzde ) 

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

İngiliz 
Siyaseti 

Avrupada Gü
rültü istemiyor 

Londra, 9 {Hmmai) - Gaze· 
ler, "harp,, ve "ıulh,, yazılarile 
doludur. Homeo bUtUn gazeteler, 
kabinenin, Avrupa vaziyeti karıa· 
ıında yeni lngiliı alyHetlnin ana 
hatlarını ne ıekilde teaplt edecetl 
hakkında ihtimaller ve mntalea• 
larla doludur. 

( Devamı 3 ünoü yüıde ) 

1938de 
Harp 

lı· 

GUnUn en bUJUk 
romanını rakınd• 

SON POSTADA 
Okuyacakıınız 



2 aySJa SON POSTA 

[Halkın Sesi]/ 
Bina Vergisinin Alınma 
Tarzlarından 
Şikagetiniz Nedir? 

Kadıköy, Bahariye cadde•I 
Kuyu soke§ı, 119 numaralt ha· 
nede Bey ••brl Tah•lnı 

- BiJ;yor1unuz ki tahrir yapılaa 
rerlerde, Lint>lua paha biçen takdir 
kom:ıyonları Yordır. Bu komlıyon 
ezalcrı, • önlerine gıçen binalara çok 
fiblt kıymet biçmekle - it!eriala ehil 
olmadıklarıaı ılS.teriyorlar. 

Z"ra bu zeyat, binalHa kıymet 
biçerken, 8!çll olar k Hkiz, on ıene 
•,,·velki nziyeti alıyor"ar. Halbuki tu, 
sr•çen zaman eanuın~ binaların 

&'el;rleri yarıdan aıat ya dtltm llştilr. 
Ve tahr:r komiıyonlarındaki azalana 
aııl nra rıitibara almaları ieap edeD 
cihet te aaıl budur! 

* Taksim, Talhnhane meydanı 
Yeni sokak, Verim aparbma•ı, 
bay Sırrı l!rb•f: 

- Bina Yerfiaioin alıaıııada, bence 
ea yıkıcı cihet. mükellefi• naiyetlnla 
..adSnClode tutula•amı:.aıdır. Meaell, 
benim apartımanın iki katı, bıt aydır 
bo1 durmaktadır. Bir katındaki kira• 
cıdrıD da bayır rarmilyorum. Zira iç 
aydır oa para nrditi yok. Bu itibarla 
kiracııız kalan bfnaların aahiplerini 
nrgiden affetmenin yolu bulunabil .. 
çok kimHlerin dua11 lıı:azaoılmıı ola· 
eaktır kanaatlndeyiaıL 

* Aksaray, Kalburcu sokaAı 
34 numarah hane -hlbl Bay 
Selim Refeb 

- Ben; bina Yerl'lıinin alınma 
tarzından tiklyetçl detillm • . Hatta 
bi'lkls, kanaatimce, bi•a nrl'İIİ en 
mDnit tekilde adetilea nrrılerden 

biri aayıhr. Zira, &YYelA ceıa1ı yoktur. 
Sonra, Oçere aylık takaitlerle ödea• 
111ektedir. 

F <lkat a1ıl biılerl miltezarrır •den 
cihet, bu nrglnin takdirinde ı3aterl• 
len bir tekım niıbetalıdiklerdir. 

Siı, iti bilhuu l;u bakımdan 
derinleftlrirHnlz, çok kim.eleri lılyük 
bir dertten kurtarmaya çahımıt ola-
caluınız kanaatlndt!ylm. 

Ticaret Mektebinde 
Iıtanbulda bulunan Ticaret 

umum mndnru Bay lımail Hakkı 
ticaret mektebi derslerinde yapı· 
lan deği~lkl ıkleri tetkike baıla• 
mı ıtır. 

r ı• 
Nöbetçi . 
Eczaııeler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıonlardır. 
İstanbul tsrafu ŞP.bıadebatı (Aıaf), 

Oerrabpata ( Şeref C.lll ), Fatih ( A. 
Kemal ), Topkapı ( Niaım ), Samatya 
( Rıdvan ), Cibalide ( Necati Ahmet), 
Eyübde (Hikmet), Gedikpaıada (Asa• 
doryan ), Defterdarda ( Arif ), Ç6m• 
berlitatda ( Sırrı Rulm ), Bahçeka• 
pıda ( Beıir Kemal ), Dakırkôyüade 
( Hilll ). Beyo~lu tarafıı Beyoğlu 
( Kanıuk ), Pantılltıda ( Gilneı ), 
Tueimde ( Kankin KürkçUyan ), Ga
lat.da ( Hidayet ), Kurtufu9ta ( Nec
det Ekrem ), Kaıımpatada ( Merkeı), 
Hasköyde ( Halk ). Kadıköy tarafı: 

Mu•akkıdıane oaddeai ( Leon Çubuk
lıyau ), Kuşdılinıle ( Ilulfı~i Oıman ), 
Büyüklldada ( Halk ). 

Bir Bıç~ın, Başkasının Suçunu 

Müstantiğin Karşı
sında Söyleniyordu: 

"Bey Ağabey.. Altınları 
Parlak Nuri Değil, Ben 

Arakladım!,, 

Sıhr numara bıçkın. Kuket 
•ol kap üzerine yıkılmı9, traı 
perdahlı, yelek ilikaiz, ıömlej'ln 
göğıll ç6ıDk, pantalonun paçaıı 
26 sar.tim. 

Sorgu dairesinin kapı11ndan ılt 
albl girdi. Ortalık yere gelince 
durdu vo ıordu : 

-Ml\baıir aiabey, alhna Mll1-
tanUk nerede ? 

- Ne yapacakıın ? 
- Uzım be anam, babam. Ben 

bahriyeli Niyaziyim. 
- Kim olurua ol, mllıtantlk 

beyi a-öremeuin. 
- Sen odasını g~ıter bana, 

llıt tarafına lcarııma... · 
- Aba !. .. Odaaı garşuda •• 
Bıçkın kapıyı •urmadan içeri 

girdi. Teklif tekellüfe ltızum a-ör-: 
meden anlatmağa başladı. Yüksek 
ıesle konuıuyor ve aöyledikJerf, 
bölmelerden aıarak kulaklarımıza 
geliyordu : 

- Bey atabeJ. Ben bahriyeli 
Niyazi; im. Gazetelerde okudum, 
Şehremininde lamail Hakkının uln• 
den altın arakladığı için parlak 
Nuriyi yakalamışsınız. 

Dinim rabbenl hakkı için ka-
bahati yok avalın. Ben yaptım 
o iti. Yaktım, oğlam, piıi piıine 
yatacak. Vicdanım razı olmadı. 
Geldim teslim oluyorum itte. 

Koridorlarda hir de taharri 
memuru vıırdı. Bunları duyunca 
kendi ' kendine ıöylenmeğe bar 
lada: 

- Vay kurnaz vay •.. Bak da
lavere} e r Kendiıi haıka auçtan 
aranıyor, yakalanacatını anlayınca 
bu ıuçu da UıtUne alıp arkada· 
ıını temize çıkarmak için gelip 
Adliyeye teılim oluyor. 

Parlak Nuriyi kurtaracak, par
lak Nuri çıkınca işe baılıyacak, 
kodeste buau besliyecek. Olur 
zekl değil, ıu hırsızların zekası ...• 

Ticaret Odası Umumi rtaga-
zaJar Kuracak 

Töccar .. yalarımn fıtandar
dlzaayonu için umumi mağazalar 
teı· ıi hakkı kanunla mUnhaııran 
Ticaret Odalarıoa verflmifll. Tica· 
ret Odaaı umumi mağaza tealıl 
için bir komiıyona havale etmiıti. 
Komisyon bu huauıtaki raporunu 
haz r:amııtır, rapor yakında Oda 
Mediıinde mftzalrere edilecektir. 

•• • 
Uzerine Almak istedi 

--~--=-·=-===============::::====:::::::.:- ---------------------·--------8 i r Aylık Karısını Belediyeden 
3000 Lira 

· istiyor I 
Şehremininde Çivizade mahall•· 

efnde oturan Bay Mümin, b~lediye 
aleyblıae dördüncü hukuk mahke
mtelnde bir dava açmııtır. Bay 
Mümfn, belediye mühendieinin 
verdiği harita üıerine yapılan evle
rinin yol Uatünde kaldığını, b<-'lediye 
mWıeoW.i•io hari*8yı yaloı~ 9izdiği 
için belediye tarafından ce:r.alaodı
rıldığını, fakat bu yanlı~ çiziliıten 
zarar gördüğünü iddia etmekte, 
8000 bin lira sarar n ıiyan ile 
nlnin belediye tarafından 71blarak 
yol kenarında yeni ba§tan yapılma
ıını iıtemektedir. 

Mahkeme mahallinde ketif yapıl
masına karar vermiştir. 

Bir Memur 
Şüpheli Görüldüğii için 

lıinden Çıkarıldı 
lıtanbul tahakkuk müdDrltığU, 

Y edikulede Gazliçqmedekl kö
ıele fabrikalannda it gören 
muamele vergiıi memurlarından 
Bay Ismail Hakkın.o vaziyetini 
1Uphell aörmüş ve kendlıinf der
hal iıteo çıkarmııtır. 

Bir Üfürükçü 
Yakayı Ele Verdi 

Poliı memurları, bazı safdil 
adamları kandıran paralarına alan 
bir UfUrükçüyU cUrmümqhut ha· 
llnde yakalamııtır. Hadise ıudur: 

Clballde ·oturan bayan Emine 
hastalanmıı, yapılan tavıiyeler 
Uıerine, Zeyrek carldeainde Emir
ler hanında oturan ve "Erzurumlu 
lbrahim hoca,, diye anılan bir 
adamın nefesinin pek keakin (?!) 
olduğona kanaat getirerek ona 
baı YUrmıya karar vermiştir. 

Fakat ıabıta memurlan, bunu 
haber almıılar, yakalamak için 
tertibat kurmutlardır. 

Bayan Emine, dftn hocanı• 
odaaına gelmif, içeri girmiı, der
dini anlatmıı, hoca da okuyup 
Gfledikteo aonra ayraca bir de 
muıka yazıp kendisine vermit 
ve 1>u itin bediyealnln de 6 lira 
olduğunu ıöyliyerek paraya almıı. 
bu ıırada dııanda beklemekte 
olan memurlar anııım oda7a 
afrip vaziyeti teabit etmifler ve 
hocaya yakalamıılardır. 

Döven Adam 
Hakimin Önünde: "Karım 

Değil Mi, Diyordu, 
Döverim De Severim De .. ,, 

" Bir ay evvel tahtı nikihana 
girdiğim kocam tenekeci Mehmet, 
anamdan babamdan ayrılarak 
Bcyoğlunda bir odaya gitmekti· 
ğim ve fabrikada çahıarak ka
zandığım 40 kuruı illndeliği ken
diıine vermekliğim hakkındaki 
teklifini kabul etmediğim için be· 
ni dövdUj'tınden, babamada ~I· 
dürmek maksadlle bıçak çekti
ğinden, celbi ile cezalandırılma
sını iıterim. Cariyniz Huriye,, 

Hakim fıtidayi okuduktan 
ıonra davacıya ıordu: 

- Kızım bu mu davan? .. 
- Ben YU l(eçtim efendim 

davamdan, bir cahilliktir etmif, 
ıonra barııhk. 

- Çık öyle ise ditan. 
Dayak yiyen bir aylık gelinle 

beraber bir aylık gü•eyde mah
kemeden çıkmıya danandı. Fa
kat hAkim: 

- Dur bakalım, dedi, öyle 
karan vaz geçmekle dava düşmez. 
Söyle bakalım.. neden dövdOn 
karını?. Adam bir aylak kanıanı 
fabrikalarda çalııhnr mı? 

- Kazancım azaldı bakim bey, 
geçineme.zy;z diye çahşbrıyorum. 

- Daha bir ay olnftlt evlene-
li. Karııma bakamıyacak adam 
Evlcnlrmi?. Sen almasan belki 
daha iyi bir kısmet çıkardı ka
dıncağıza. 

, . . . 
- Peki.. neden dlSvdlln karı

nı, kaynatam?. 
- Efendim, döğmedlm, onlar 

bana hücum ettiler. Kanmla kav· 
ga ediyorum diye eyalim değil 
mi?. Döğerimde, ıöğerimde ... 

- Yağma yok, geçti o devi ... 
ler. Demek karını dö•dDiUnD iti
raf ediyonun?. 

- Yok efendim d6pedlm, 
ıöyle aj'ız pabrdııı ettik. Hııb 
konuıtuk. 

Hakim muhakemenin devamı• 
na karar verdi: 

- Şahitleri çağıracatız dedi, 
Şimdi git pazartesi gOnB Kel, 
ej-er Pazartea:ye ıelmeıaen te•• 
kif ettiririm seni. 

AtatUrk KöprUsU 
Daimi EncOmen dt1n Atatürk 

köprOliO pt'ojeal tiıerindekl tet
kiklerini bitlrmlı te elulltme 
ıartnamealnin hemen Ulnını ka· 
rar:aıbrmııtır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Niıan ~ 

I[ cam;,. Tarihi J 
Birkaç Satır 
Arasında 

Ford fabrikasmda bazı ınr 
murların gftmrük kaçakçılığı ıll" 
çundan maznun olarak mabkr 
meye nrilmelerf Ozerine gümrDk 
teftiş heyeti F ord fabrikasını• 
bUtUn muamclelerfnl t~ftfı• bal' 
lamııtır. 

KaçakÇ'ıbtın iki aydanbeıl 
yapıldığı, taaelerln aikletleri d 
gösteriJmek v• makbuzlarda tah
rifat yapılmak ıuretfle 'imdlyt 
kadar 30 bin Ura gUmrllk resod 
eksik verildiği ıöylenlyor. 

... ... * 
Beledlre Kazandı 

Eıki Rus sef aretl blnasınll 
belediye tarafından yola kalbr 
dilen lcıımı için belediyeden 31 
bin lira iatimlAk bedeli isteniyor 
du. Dördüncil hukuk mahkemı.I 
bu da•ayı belediye lehine rede~ 
mittir. 

* * * T evklf Edlldl 
Ceıa müddetini bitirerek hı• 

plaaneden çıkan ıahıkalı Nafi 
yine hırsızlığa baılalJllf ve dOo 
Fatihte bir eti ıoyarken yakala
narak Adliyeye verilmiı ve tef" 
kif edilmittir. 

.. .. * 
500 Seyrah 

Bu ayın on ıekizinde ıehrf. 
mbe 500 Amerlkah ye lnglU. 
1eyyab gelecektir. 

* * Jf. Şeker Kaçakçıhlı 
Göçmen ŞUkrllye ıeker gr 

tJrterek gtımrUk kaçakçıbjl 
yapmaktan ıuçlu Edirneli Bay 
Kara Bekir Ue dört arkada11nı• 
dunıpıalarına dün aeki:ılnci ihtl
ıaı mahkemHinde de•am edll
mlı, şahitler dinlenilmittir. 

* * * GUmrUklerde Yenlllk 
Gümrüklerde yapılacak yeni 

teıkilltın ıeklinl tespit eden tet
kik mUdUrU Bay Mustafa Nuri 
dUn Ankaradan dönmOıttır. Br 
glloden itibaren yeni teklin tat
bikine baılanacaktır. 

lf- * .. 
Taka• Yolsuzluiu 

Takas ıuiistlmaline ait tahld
kat evrakının birer ıuretleri ökO" 
aoml Bakanlığına, birtakımı da 
ınmrDk ve lnhiaHlar Bakanlığıul 
ıönderilecektir. 

.. * * ••hlr Mecllalnde 
Şehir Mecliıl dün öf lcdd 

ıonra toplandı, 932 yıL kat1 
lıeaap raporunun mllıakeresblf 
batludı. varidat kıımı mDzakert 
Ye kabul edildi. Bundan ıonr• 
belwdlyenln aenelerdenberl ar" 
ıattıjı hakkıada bir gazete ya'IJ" 
ıına relı muavini Bay Handi 
cevap vererek bu yazını• doğr' 
olmadığını ıöyledi. 

Komıu - Haaaa BI Hltler neye rD· ı ... Tayyareleri yalcbrımla T11rulm8f I 
Yeniyormuş, biliyor muıun? Al .. alarcla öyle gibi dOıtırllyorauq, lua kalplerini dur-

korkunç bir .. Ölüm ıuaı " v&rllllf ki... duruyormut-

Hasan B. - laanma, kolDfU, inan
ma!.. Eter Hltlerde b6yle bir •illh oJ.. 
aayda yalmı Ver1a1 muahedealni dejil •.• 

• . • .. Hukuku düvel ,. dediklerj le •l'a

kaplı kitabın bUtlln aıahifelerini yırlarJıl 

ı 

• 



9 Ni1an 

... r 
Hergün 

lngilterenin 
Muvazene 
Siyaseti 

-
InglJllz nazırlan, lngillz harici 

ıiyeaetlne verilecel< istikameti 
tayin için, Avrupa payitahUarm· 
da bir tetkik seyahati yaptılar. 
Streza konferansı, Cenevredeki 
Milletler Cemiyeti konaeyj lngl· 
!izlere Avrupa devletlerin~ kendi 
ıi.Yaıetlerini kabul ettirmek için 
hır vasıtadan başka bir ıey de· 
Alidir. Bu işin ana damarı lngil· 
terenin takip edeceği siyaaettedir. 

lngilterenin öbtdenberi takip 
ettiği ılyaaet, nıuhteJif kuvvetler 
araıında bir muvazene tesis et· 
n: ek ve bu muvazene Ustunde 
kendi hAkfmiyetinl kurmak. 

lnglltere Napoleon harplerin· 
den sonra Avrupanın en büyüle 
devleti olduğu gilndenberl bu 
muvazene slyaaetini takip eder. 
iki muhasım kuvvetten birine 
mUzahlr olur, ve bu ıuretle dal· 
ma terazinin akrebi rolünü oynar. 
Bu muvazene ılyasetl cihan har
~ine kadar sUrmUt ve 1918 ta• 
rıhinde bitmiştir. 

Amerika cihan harbinden bil· 
ylik bir deniz devleti olarak çık· 
ta. Bahri bir rakip karşııında ka· 
lan lnglltere Japonya ile ittifa· 
kını bozmata ve Amerika ile mil• 
ıavl miktarda harp gemisi bu
lundurmağa razı oldu. ınglltere 
cihan harbine Alman donanması~ 
nın binihaye büyümeıdne Ye ken· 
dislne Atlas Okyanusunda bir teh· 
ilke teıkil etmesine meydan ver• 
nıemek için girmiıti. Fakat harp-
ten ıonra Amerikanın bahri re
kabetini kabule mecbur olmuıtu. 

1922 de Japonya, bir Amerl• 
kan • lngiliz birleşmeaile tehdit 
edUerek bahriyeılnin tahdidine 
mecbur edilmişti. Fakat Japonya 
lngiltereden aynhnca baıh başına, 
lngilterenin o ıularda bulundura• 
bllecetinden daha büyük bir do
nanma 'rilcuda getirdi. 
· Japonya J 933 de Uk defa ola• 
rak. menıucat ihracatında lngllte· 
reyı ~~çtl. Şimdi Asyada lngfüı: 
1anay11ne rekabet edecek kuvvetli 
ve büyUlt aanayi kurmakla meı· 
guldür. 

Fransada Veraay muahedesi
nin temin ettiği vaziyetten ııtf· 
fade ederek yalnız mUıtemleke· 
lerdeki a1kerlni Avrupa ya 
geçirmiye değil aynizamanda 
lngiltereye ham madde ithalini 
abluka edebilecek kuvvette bir 
donanma yaptı. 

h 
Italya, Maltayı tehdit edecek 

fr donanmaya sahip bulunuyor. 
Cihan harbinden mağlup çı· 

kan Almanya sanayifnl lngtliz 
tanayiine Uıtlln bir nıUkemmeli• 
yete vardırdı. Aynl zamanda 
kuvvetli bir ordu ve mühim bir 
hava donanması vUcude getirdi. 

Versaydaki lngifü: diplomat· 
lan tarahndan mevcudiyeti bile 
tüphe ile karşılanan So~yet 
Rusya, bUyük bir Avrupa devleti 
olarak rol oynamağa batladı. 
Bugün lngilterede, Ruıyanın 
kuvvetini kUçUk görecek bir 
devlet adamına tesadüf edile• 
Dlez. 

Bütün bu devletler artık bu· 

SON POSTA 

Resimli Makale a Ejder il 

Sayfa 3 

r'-----------------
Sözün 

Canlı 
Yemiş 
Manavlığı 

Kısası 

Sener Bedi -

Yıldızda bir ka.ç glin sonra 
toplanmiya hazırlanan kadınlar 

kongresinin programında beyaz 
es r ticaretine kartı mUcadele 
açmak da var. 

Ne muammah alıı veri'tir bu! 
Gazetelerde okur dururuz: 

Bir takım gizli webekeler, bilmem 
nere:erden fakir ve güzel kızları 
ayartır, bilmem nerelere götürür 
ve bilmem kimlere satarlarmıw. 
Ben ıimdiyekadar kadınları şah· 
&İ} etinden tecrit eden, ticaret malı 
gibi ihracı, sevki ve aahşı mUm· 
kiin, fUUrsuz ve iradesiz birer 
etya halinde gösteren bu haber• 
leri r.Utun dclc:.urmiya mahkum 
dünya şuunu muharrirlerinin ha· 
yalinde şişlrUmit birer zarif pa• 
lavra sanırdım; Şarkın binbir 
geceı:ne cevap vermek iıteyen 

Denizlerde ktiçUk ba'ıklara muaal!at olan ejder, onlar 

için ne kadar korkunçıa, bir cemiyette fertlere muaallat 
olan kuınar, içki, earar, kokain gibi ejderler de o derece 
GrkOtilcU ve tehlikelidir. Bu ejderler cemiyet denizinde 

dolaşır Ye önlerine dilt•n zayıfları, nıoptelAıarı avlayıp Amerikalıların yaratmiya çahıdık· 
yutarlar. Bu ejderin elinden kurtulmak gDçtür. Onua içi11 ları binbir garabet masalın· 
genç!erin kulağına kllpe; Ejeer~erln bulunduğu yerlerde dan biri olduğuna hükmeder• 
c'ola9mayın1z ve kendinizi bu ı jdl'rlere gıda yapmayın ı z. dim ve inanmazdım. Demek aslı 

--:::::a- varmış; demek bir takım gizli 
_lf//j---------------------------------------mm-.. eller, fakir ve güzel kızları taze 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

•• 
ihtiyar Diplomat Olüm 
Döşeğinde Yatıyor 

! Baıtarafı 1 ne: ynzd. ) 

oflu Pfstolaklı de isyanın mah 
kısmını n&1d bealedlğl anlatılmıı· 
tır. Şahitlerin dlnlenmHi daha bir 
mUddet ıUrecektlr. 

Yeni mebuı seçimi Mayısın Müdafaalar &atladı 
on dokuzunda ba,Iıyacağı için Atina, 9 (Son dakika) - Tel"' 
divanıharpler o tarihe kadar itle· aane baskını suçlularmın ıorguları 
rlnl bitirecekler ve ürfl idarede bitti, mlldaf aalar başladı. BugUn 
seçimden önce kaldırılacaktır. karar verilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~.:__~~~-----~~~~~~~~~~~~~_;..~~~-

Gümrüklerde lngiliz 
Islahat Projesi Siyaseti 
Ankara, 8 - Gümrük ve in· 

hisar Bakanlığı vazife ve kurum 
projesi Baıbakanbğa verilmiştir. 
Bu projeye göre tafra gümrük 
memurları kadroları azaltılacak, 
çok memur yerine ar, fakat ehli 
ve ihtiyaçları tatmin edilmit 
memurlar kullanılacaktır. Gllmrllk 
müdürlerinin maaılarına zam ya• 
pılacaktır. 

Yeni kadroya göre baı mil· 
dOrler 80, birinci ıır.ıf mUdUrler 
70, ikinci 11mflar 55, llçtlnctl ıı· 
nıflar 45, dördüncü ıınıflar 40, 
birinci mudur muavinleri 45, ikin· 
ciler 40, birinci merkez memur· 
ları 35, ikinci merkez memurları 
30, birinci idare memurları 25, 
ikinci idare memurları 20, baı 
muayene memurları 55, ikinciler 
4~, birinci muayene memurları 
40, ikinct:er 30, üçUncUler 20 li· 
ra maaı alacaklardır. 

~ ;.;a·r;k. bİr0 

Ç~~~k· İı~İi~d~· h-;~ k~-;;-
kafa tutmakla me9guldUr. Bu ıı· 
marık çocuğun e:indeki bomba 
Inıiltereyi de berhava edebilir. 

O halde merakla beklenecek 
ıeylerden bf ri de, lngilterenin 
Streza ve Cenevre konferansın• 

( Baştarah 1 inci yüzde ) 
Umumiyetle lngllterenin, Av· 

ru_pa devletleri arasında ara bu· 
lucu bir rol oynamak slyaaetinden 
vazgeçmemeal lazımgeldiji ilerf 
ıllrülUyor. Marning Post gazetesi, 
her tUrlll mUfrlt iddialarına rağ· 
men, Alman}'& ile uzlaşmanın 
imkAnsız olmadığım yazıyor. 

Taymiı gazetesi de şunu ya· 
zıyor: 

"lnıiltero, her harp mUHbbi
bine karıı vaziyet almağa azmet
mit görünmelidir. Bununla beraber 
mevcut hakıızlıkları da tamir et· 
mek ıuretile, harp Hbeplerini or· 
tadan kaldırmak IAzımdu. lngUiz 
diplomaslıinin blltUn gayretleri, 
Almanyayı uluolar kurumunun kol· 
lektif ıiıtemine ithal etm•i• ma• 
tuf bulunmalıdır.,. 

Bu gazete diğer bir yazıaında 
şöyle diyor : 

"Franaa, lngilterenin Streza 
konferanıında elinde mevcut ve• 
1aiti kullanmak ıuretlle kendisine 
muzaheret edeceğini ilin etmesi 
arzusundadır. Fakat bu yUıden iki 
devltt araaında bazı lbtllAflar çı· 
ka bilecektir.,, 

Ankara Kahvele
rinde Oyun Yasak 

Ankara, 8 - Belediye bir 
Hazirandan itibaren kahve ve 
gazinolarda tavla ve kAğıt oyun• 
larmı yasak etmfttir. 

Ziraat Bankasında 
Ankara, 8 - Ziraat Banka• 

11ımn aabJpleştlrilmeal hakkındaki 
kanun projesi Meclise verllmiştlr. 
Banka bütün ticari muameleleri 
yapacak, zirai kredi kooperatif· 
lerini tam ve kimli bir ıurette 
aermayclendirecek, zirai sahada 
inkişaf e lecektir. Buğday ahp 
aatma itini kendlıi ba9aracak 
ayrı bir teıkllAt kurulması düıU· 
nUlmektedir. 

Esnaf Bankası Yolsuzluğu 
Ankara, 8 - Eınaf banka sın· 

daki yolsuzluk tahkikatı enakı 
iç iıleri bakanlığından Dtıvlet 
Şurasına verilmiştir. 

·h·~;i~i·~;·:ı·;ğ;·r;i;··:s·;;:;;··iı·~;ı;~·~·~:-
sına ve Milletler Cemiyeti kon
ıeylnin toplantıaına iştirak edemi
yecek, her iki toplantıda da in· 
giltereyi Batbakan Makdonald ve 
Hariciye Bakam Sir Con Simon 
temsil edecektir. 

Japonya Kuvvetleniyor 

yemiıler gibi bilmem nerelerden 
koparıyor, toplıyor, bilmem nere· 
lere götUrUyor ve bllmem kim• 
lere satıyorlarmış. 

Bu canlı yemiı ticaretinin Us· 
tüne blltlln iğnelerini, manikür 
törplilerinf, örgü şişlerini saplamak 
iıtiyen kadınlarla beraberim: kah· 
rolsuu beyaz eıir ıatan alçak 
herifler!.. 

Kehrolıun amma bu plıkln, 
hin oğJu hin erkeklere toplu iğne 
hücumu para eder mi? Toplu iğne, 
törpü, fİf, cımbız delil, hatta 
namuslu erkeklerin de yardımilo 
polis ve jarndarma silAhlarının 
boıaltılmasında ne fayda var? 

Bu iti kökünden düzeltmek 
gerek. 

Nedir bu itin k6kll? 
Bu itin kökU, blltlln dllnya 

kadmlarınm kendllerJnl erkeklera 
hala taze bir yemlt gibi arzetmiye 
Uzenmelerldir. Hali dudaklarının 
yapmacık renırl elma kabufuna, 
kiraza veya iyice kızarmıı nar 
tanesine çalan, askılı göğüslerinin 
yuvarlakrları hAli turuncu andıran 
gergin ipek çoraplannın altında, 
hilA bir portakalın iç .zarındaki 
tatlı öıün kehrlba rengini arayan 
kadınlar, bir yemiş sepeti e.tetiğl 
kuran modalarile bu ticaretlere 
kapı açmlyorlar mı? 

insanca duygularımızdan ziya
de lştihalarımıza hitap eden bu 
modalar, aramızda bazı açık göz· 
lerl canlı yemiı manavlığına teş· 
vik ediyor. Kadın, kokusu çiçek· 
lerl ve vücudu yemiıleri andıran 
bağ, bahçe mahaulil olmakta de· 
vam ettikçe bazı erkekler de bağ· 
cıhk ve bahçevanhk ticaretin{ 
karlı bulacaklardır. 

Beyaz eafr aabcılığı, kadın 
boyası ve kadm kokuıu licaretile 
beraber ortadan kalkabilir. Renk· 
siı ve kokuıuz bir kadmm güzel
liği aynca münakaşa edilmek 
şartlleı. 

Kadın Ve Çocuk 
Ticareti • gün lnglllz ıiyasetinln oyuncaiı 

olnıaktan çıkmıtlardır. Her biri· 
dan ıonra ılyaaetine vereceA'I Din kendine göre muayyen bir 

siyaseti vardır. Bunların her biri 
•n~~k kendi menfaatlerinin icap 
~thgl derecede lngiJtere Ue bir· r 

Yeni bir lıabere göre, Lord 
Eden ıon aeyahatlnda kalbinden 

eşkeye razıdır. Almanya bile 
•rtk lngiltereye dalkavukluk et• 
nıe 

1 
vaziyetinden çıkmııtar. 

lıtikamettir. 

/STER iN Aft/ JSTER 

Tokyo, 8 (A.A.) - HUkfımet 
hava müdafaasını kuvvetlendir· 
mek içlo hemen beı senelik bir 
plAn hazırlamıya karar vermiştir. 

1 NANMA! 

Ankara, 8 - Kamutay dllnktl 
toplaotıımda, kadın ve çocuk 
ticaretinin yasak edilmesi bak· 
kında iki yıl önce Cenevrede 
yapalan mukaveleyi tasdik et• 
mittir. 

r 
1 
fte bUtün vaziyetler lngllte· 

~n ~ muvazene ıiyasetinl ldame • nı;r• imkAn bırakmamııtır. 
ile lngiliz nazırlarının Avru· 

pab paytahtlarım dolaımalannın 
•• b' b A 0 1 udur. BugUn lngiltere, 
vrupayı tehdid eden, ayni za~ 

do~nda kendisi için tehlikelerle 
d u olan bu vaziyet karşısın· 
b 

8 ~eni bir siyaset takibine mec· t:: ur. Bir mllddet Almanyayı 
çaJ:ı:tkF.Fr~nsayı yola getirmiye 

• 
1
• akat bugün Almanya fi'" 

Ankaradan l.tanbul gazetelerine ırelen bir t•lgraf akıam ııziam ııtır. Orkestra, eaerin ikinci kıımınt kal-
haberi: dırmıı, 7 inci Hafoninln kalan tarafın : da adeta bir 

"Ankara, (Huıuıi) - BugUn Kilittir Bıkanlıtma, danı havaaı ı•li.llne koymuıtuJ'. KonHr de ancak SO 
tlmdly• kadar eıl ıörGlmemlı bir mllracaatte ve tiki· kltilik bir dinleyici kGtleel karııımda S dakik.da biti
yett• buluauldu. lıtida eahibi, radyoların ukl nılldür11 rilmltHr. 
Azis Çorludur. Aziz Çorlu, o akıam, dinleyicilerin azlıfıoı, Bethoven 

" Aziz Çorlu, ıreçen Pazar akıa•ı bir kon.ere heeabına bir talih eaerl Ye ean'at nam·na bir kazanç 
gitmlttlr. Programda Bethonnln 7 inci Hnfonlıi nrdı. addetmektedir; fakat nziyıte fevkalı\de ıioirlenmit 
Eıki radyo mildilrünUa anlattıj"ına 8'6re dAhl Bethove• o'duğundan, hemen bir iıtida haı.ırlamıı ve buııiln 
0

;

0 mazanad•, efor ka~;; ~; du~;~ ;• o/;;~ ~kani;;;~·;~ f J 

Tevfik R0ştü Aras 
Cenevreye Gidiyor 

Dışarı i~leri bakam Tevfik 
Rliştli Aras bu sabah ıehrimize 
gelmiştir. Buradan, ayın on be· 
tinde toplanacak olan ı !uslar ku• 
rumu konseyine başkanlık etmek 
için Cenevreye gi<Jeceklir. 

Rusyada Ölüm Cezası 
Pari», 8 - Sovyet Rusyada 

12 yaşından l ukarı herkesin ölUm 
cezHına da ınabküm edılebiJe· 
ceğlne karar ver:lmiıtir. 
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Kongada 
Çumra 
Kazası 

Karaman ( Hu•uat) - Çumra 
Karamana 58, Konyaya 45, kilo
metre mesafede bir kua merke
zldır. 19100 n kadın olmak lizere 
37160 nüfu• vardır. Konya ova• 
mnan t iddetle hifiMttiğl kurakhk 
burada da tesiri l pstermektedlr. 
Kaı nban itta1yonu ile Çumra 
ara•ındakl saha e•velce Beyşehir 
ı&lünc:. en aç.lan kanalar·a sulan• 
DUf l~ e de timdi kanalın suyu 
çekilmif. bu araziden baıka ka· 
!18Üarıo iki yanı dakl ajaçlar da 
kuruma) a baı;amıtbr. 

Kazanm Ak•:ran Ye Dinek 
adh iki nabiye•i De 3 mahall~al 
ye 26 kiyll vardır. AkviraD aa
blyeaiaio 20 köyO ile Dinek aa .. 
hiy..ıain 22 köyi bu NJlya dalall 
cletildlr, 

Çumra da Konya kurakhk •· 
laaaıaın içine Iİrmİf bulunmakta
dır. G&btl adı Terilen bl)lk ıu 
bir milyon lira aarflle tesfut ya .. 
paldığı takdirde Konya ovuile 
birlikte Çumrayı da •ulayabile
cektlr. Bu cihet miltehauaaların 

raporile de teeyytU etmektedir. 
Ancak bu tui1atın Göksuyu 
Konya onaı hizuına ylbeltlp, 
ylkaeltemiyeceli dtlflnDlmektedir. 
Ba kabil olursa Konya ovaaı su
ımluktu, Çumra da kurumaktan 
kurtulmut clacakbr. 

Ger edede 
Halkevi lki Yeni be 

Açh 
Gerede, (Haıuıl) - Halke..t 

halk derıhaneleri, kltOpbane Ye 
aeplyat pbelerinl de te•i• et• 
miftlr. Halk dershaneleri komi
tesine maarif memura Bay Ya
..t Aboy, maallim Ba7 Hayati, 
muah BaJ Mtastafa Şe'fket, 
kltlphue Ye nepiyat komiteüe 
de Eay Yalçm, Bay Yuıuf Turu, 
Bay Sallhattin Tuncer aeçilmlfoo 
lerdJr. 

Geredede Yıal Fırka Binı11 
Gerede, (H...ı)- Halk fırka11 

lçlll J•I bir bina Ja .. lman b
rarlatbnbnlf, icap eclea para lauır
lanm11br. Y eai fırka biaaa Bola 
f0f9d lwiade ye Mlulriwilb 
mektebi ciYUaada 7apdacakbr. 

.... .. .. __.. ···-···· ---- ·--· ..... ·····-

IOD PHta 
ilki Zabtiı9, ~ ......... 

laTAN8UL - . 

-
ABONE FIATLARI 

• t 
AJ A6 Ar .. . . . 

TORKIYI t• 400 ısı 
YUNANllTAN 2MO 1111 no ne 
ICN!1ll iM 

AboM ....a fellDclr. AdNI .................. 
...... -

SON POSTA 

MBMLEKET HABERLER} 

Antep 12 Yılda Çok Değişti 
Antepliler Zevkleri 

Kadar Çalışmayı 
Da Severler 

Gaziantep, (Huual) - Aıatep 
fıstık mem:eketidir. Acuaun dlrt 
ucunda in alan Antep fııtıldan 
Antep çocuklaruwı yalnaz çereziai 
deiiJ, btltQn lbllyaçlanm temin 
edea an kıymetli muuldnr. Aa
tepte fııtık kadar DzUm ve zeytin 
de yetiıir, fakat fımk bu mahaul
lerlo içinde en ıöhretliaidir.Aatep 
Fevzip ... • Diyanbeldr 7olu lu
rfnde Ye doba••aa ldlometw 
rtdedir. 

J 2 Y d evyelkl Aateple bu-
16nldl Aatep ara11Dda tamnaıya· 
cak kadar bir deiitikllk Yardır. 
12 aeae evYel latiklll AYqandaa 
yeni kurtulmut olan Antep ber 
tarafı delik detik .... bir llara
be halinde idi. euınn ı.. her 
vataadqı ıevfndirecek bir halde 
Ye yeaiden kurul•uı bir ıekllde
dir. Altı amn yapamadıjı onarma 
12 yıl içinde yapı!mıthr. Antep 
yalnız imarla kalmamıf, mllstebllk 

/shaklı Kö11lüleri j 
l:Jir Abid• 
Yaptılar 

Gllloar: l~de ( Huaaal ) -
Ovacık ulüyealnin lahaklı k&y• 
inleri, k67lerfndeld Clmhariyet 
meydanıaa bir abide J&pmıtJarclır. 
Bu aUde lld metre uzanlujunda 
bir mermerdir. Üzerinde Atatlro 
kin, Bqbakanın ye blyllk Erkl
adaarbiye Reilİllİll adlan 7a.uladar. 
K6y :tllu Atatnrktl11 bir blatlal 
de tedarik etmiıler ve bu mermer 
dtun• O.erine J~dir. 
Bu kay abicluiala açahf reami de 
kl,llleria çok •mimi taalatlra
bu Ye.U. olmllflur. Kly ..... 
ilmi Bar Necmi bir mlyleYle 
k&Jlllere '8tlldll •lcadeluialn 
laymet " elaemnl1etlıal, bu tqm 
ae blylk Ubralar Aldadıtıaa 
anlatm ... kl1111er de ı...ıık Jap
..,ıucLr. 

Merzifon da 
Yol Yapılırken Küçük 
Bir Define Bulundu 
Menifoa, (H.....ı) - Eald 

,.. ... ,....... ,.. ..... t ppd
dap •ratla .. ,. .. d.S.. 
bulUIUllUftur. 

Y aap yeriala belediyeye 
kalan kı-ında yol J• .. hrk• 
baluau ba clefiae blJlcek bir 
çlmlek ~·· Alda... bala.
-ktadır. Çlmlekte p 911a mlaar 
etmiftlr. 

2 blylk alba kel batı, 2 bl-
1Dk met altım, 15 ıtl•lt fiacaa 
zarfa. 16 parçalık l.ir ..... 
ke•er, 22 ta.. Mef teıltila, 

bir l••• kl~lk Y-, 1 •vatla 
s&•llı kemer, ıayet 11lr iki 
ipek .... 6 HJllUS kqılr. 

Bunlar ...... bllaml•a1aa 
eıyathr. Kol ballan pyet ı.,. 

metli "-'atkAraaedir. • kl
çlk d.S.. -ak ..wliiae 
teali• edilmittir. 

Kınyada iki Kahıı lapallllll 
Koa1a (Huul) - ... at 

Mtldlrllil kan.lerl teftlt et.it, 
iki kahYeaha t .. ldllt Ye t ... tm 
lllahate a7pa bulmaq Ye ka
pat...-. 

Aııtept• Guiler oadd•ıl 
ftdyete ele pç•lftir. Buradaa 7apalmıfbr, btlttlD mokaldu aydan-
clart yana hu 111 yb binlerce hkbr. Evlerlll hepml bıyu boya• 
kilo fıetık, izim Ye ze,U. sin- hchr, bitin yollar puke d&felidlr, 
derllmektedlr. Dokumaahk da bir Antep, kendi halkma Jetecek 
hayh Uerlemiftir. Aatep ifi do- kadar etluce yeriae de ..ulrtir. 
kıımalar yalnız yurdumuzda detll, Birkaç ualı ıaziao Yardır. Setli 
prk itini bejenen Avrupa ıehlr- llnema Ye tiyatro hiçbir zaman 
leriDde bile rajbet bulmaktadır. mllfteriılz kalmamaktadır. Çalar 

Antep beledlyeal ıehir halkını mayı ae•en Antep hallu zeYkine 
1eYindirecek bir ıekilde çalışmak• de dtııkDndOr. 
tadır. Her taraft• elektrik t ..... ta Vamık Gezer 

lzmir Telefon Şirketinin Hesapları 

Borçlann Ôdenmeıi için ITirifjada Abidin 
Kolaylık Göıterildi ı l\zmen Pansiyonu 
lzmir (Hmual) - lzmir Oto

matik Telefon ŞlrkeU!e latokhoJ• .. 
dekJ Erik80n Şirketi aruında, 
yıllardanberl nayıp tiden bir 
alacak muelul Yarch. Tutan 
650,000 lirayı tecaYllz edea ba 
iti halletmek llzve lzmir e.ı .. 
diye Baıkam doktor Bay Belaçet 
Uz, firket idare meclial reial 
Tireli Ba1 ı...ıt Haldu n flrket 
mllcllrtl Ba1 Rap'tu mlte .. klrll 
iç lritllik heyet latokbolme P. 
derek dlualftllr. 

He7ete Batballk eclea cloktw 
Ba1 Belaçet U.. ba balal8 etrafnt. 
da tmıluı a&ylemiftlr: 

- Eriboa Şlrketladea rn 
7ılmda 7tbde eeldz fawe borp 
talaa 2.481,722 kr• .... ... 
fİl'Uthı mal YulJelild ...... CÜ 
bir clunımda hl. Belecliy.ı. ,.... 
........ ....., balwluju ... 
P.ketl •lfktldea kurtarmak lfia 
1fe cl6rt .U. Aralarak ı.tokllolme 
tittllr. 

Şirket •lmeuilleri bizi " 
l.teklerlmld blylk bir nnalcetle 
karfllryarak mDzakerata glriftller. 
Her noktayı ayn ayrı araıtararak 
yeni birer hal tekline bailadık. 
Yeni YulJet fUdur: 

1 - la.eç Kr•u &zerine 
tuia edUea Telef• ŞirketİDİD 
934 ,.ı. nihayetine kadar firket 
leblne 250,000 Ura bir kir teu 
ettltladen borcun yiae laYeÇ 
kronu olarak ldenmul mnafık 
plll•OflUr. Nitekim ineç lu .. 
auaun buıDalerdeki alkutu lddioo 
a•ı11 kuvYetlendirmittir. 

2 - Senevi 1üzde sekiz faiıe 
tlbi olaa borcun f aizl ylzde içe 
iadlrilmlftlr. 

3 - Borçlama laepliDID 934 
,W.da ...... lbuncL. Bu .. 
945 yala IOll- kadar matalmqbr. 

4 - F.rlbon flrketbüa her ,.ı 
lzmlr ot .. atik telefon flrketlnden 
alacala t•ftlt •uraflan kaldınl
mq; b.- ıuntle 11lda !0,000 Bra 
bzaml•ıfbr. 

latoklaolme pien laeyetha Mı-
lettljl l»a it. t.ı.ıon tlrketbala 

PaıalİJOD taıe• 98 iUn MJetl 
11ri1Ja (HalUI) - Abldia Ô2-

mn yatı mektebinde 15 klyla 
30 çocaju puaiyoa olarak oku
maktadır. Ba pcaldana balla 
Uatiyaçlan paulJ011du temla 
edilmekte, paoalyonda 15 kly 
halkı tarafındaa werllea para ile 
idare olunmaktadır. Y almadaki k61 
muhtarları toplanacaklar, pami
YODWI yeai een• bltçe.W t•asi• 
edecekler n ~ .a1etl 
prllteceldercllr. ----Konyada Kar Yaich 

Konya ( H•ml) - Burada 
niun, umulmadık bir Jaaya yaptı. 
3 allD devam eden yajmurlarcıa 
90nra aürekli bir kar bqladı ve 
bitin ıece kar yafdı. Çiçek 
açan •taçların bu kardan mat .. 
euir oldaklan •aılmaktachr. Kan 
mOteakıp hava bozulmuıtur. -bapncata bua y-1 itlere ele 
yol aç-.W. Y abada lzmir • 
latanbul, Izmlr • Ankara, lzair • 
Balıkelir batlannm muhabereye 
bqlamuı ile, malrdeld tirket 
ba11 yeni teaiut yapacald r. Şunu 
da ı&ylemek llmmclır ki lzm rdeki 
telefon muhaberelİ l•tanbul tarioo 
felhala Jal'lllna muadildir. 

Yurtta Dile/eler 

Kaşlılar Bagt 
Ve Ziraat Mı 
muru lstigorla 

Kq, (Huaual) - Kalkaa 
111,..U.e bajh Buirıan 
C.Yiadibl ve Cud adla 
.. halleye •1nlBllft ıaoo 
" ıeniı me1ahah bir k 
Kua dahilindeki k&ylerin 
ilk itibarile tlçllncllatıdllr. 
fla kua merkezine alb 
aaldaclır, Klrmit daiıDID 
.. ela kurulmUft etrafı da 
larla ıemlmiıtlr. K&yde 
•aapuz badem ajacı Yar 

Buirgla da loı çok ti 
olar, 7azıa da dalma te 
Bam için klyltller yaylaya 
.U lhU7acmdan Yar .. te 
••••aflh bir imam k&yl6ler 
drıh yayla ... da çakma 
lar. K6yde mektep olmadai' 
pcakları Kalkan aahlyes 
mektebepte okumaktadırlar. 

Jf. 
Kaı ağaç ye meyyaaı b 

memlekettir. Her k&y bir 
bahçesi halindedir. Fakat 
muzda bir ziraat memuru )' 
Son zamanlarda zeJtbalerde 
talak baılamaf, fakat t .. bı. 
lememlftir. T ethia oluau 
halk mOcadele u1Ullerlai bil 
mektedlr. Banun için kazaya 
draal memura ıaoderllmui 
faydalı olacaktır. 

Burada mebdl miktarda 
YaD ticareti de yapılmaktadır, 
zanm meraluı çok ıeniı 
için latenlldiil kadar havan 
tlttlrllebilaektedir. Bama ra 
kuaauzda baytar da 1oktur, 
tanmlak baJftll lhracab 
.. ... , olmaktac:lar. 

Efendim Yerine V 
Bulancak (Haıull) - Mu 

... llecllaincle mektep JO 
laruada .. chacBm., kıBmul 
ae "nnm,, bllmelinln ika 
.. dafaa edu Ba1aa Ştı 
tekllfl Maarif Mldlrllilbace 
afak w .... ..., Balaacak 
lerillde kullaaalauya laatlaa w.... ~ YllAJ• 
batla •ekteplerde 
_ ........ bmim Hilmiftitı 

Akfıhlrdı farlık Su 
AkpWr (H....ı) -

_,.an evlere •erilmeli fa 
tine cleftm eclilmeldecllr. 
p aokaldarda Ye nlerdeld 
cqme •u!anm kamiftlr. 
IUJ11 altoaelerbdn •Jlll i 
........... Bu miktana y 
dd mialia• çakacaja .. uı.a 

BUTUN ULKE 
HERC. 

DOLASAMAZSI 
FAK~TI 
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( Sigaaet Alemi ] 

r Uiu•lar Kurumu
n~':'n Görüşeceği 
Uç Mühim Mevzu 

- Uluılar kurumu nun yakında yapa• 
~ cağı fevkalAde toplantıda çok mühim 

meseleler görfiıülccektir. Bu toplan• 
• J tının eııaa ruznameıinl fll ıuretle 

Ofll' tHbit edebiliriz: 
yl 1 - lta\7an .. Habeı ibtillh hak· 
or'_ kında Habeıiıtaıun müracaatı. 
8"' 2 - Franaanın Alman ıillblannaa-

,; ıı karıuında ileri allrdGğil iddia. 
~ 3 - Alman ıillhlanmaBından 11-

ar ham alan AvU1urya, M cariıtan ..,. 
M Bulgariıtanın ayn ayrı olarak ayıu 

a/J hakkı kullanmak GaeH yapacakları 
ıt• ıöylenen aıDracaat. 

İtalyan • Habef lhtilifı hakkında 
·dcM ı8ylenecek bir hayli ıey nrdır. Fa• 
ıJ kat, bugünkU ıartlar içinde bunları 

' asgari hadde irca etmek lbımgelir. 
did Çilıık6: lbtillfın halllni tımla edecek 
f formalite hakkında da iki taraf an· 

~ 
lqamadığı için, çok muhtemeldir ki 

tı ulU1far kurumu, evYel& oaları, bu 
J bah;s üzerinde anlaımaya davet ehio 

ofl Ye eıaa davayı fÖ:ıdeıı ıeçlrmeye 
ıimdilik 10%um g8rm .. in. 

Bundan ıonra aıra Franıanı11 ta
' lehine gelecektir. Şimdiye kadar 

1 1 bilditimiz fey, bu mevzu üzerinde 
4 Franıanın manevi bir takbih ile iktifa 

kJ edeceği idi. Fakat ıon gelen haberler, 
kİ. ftalyanın sade bir protesto ile kanaat 

O uı etmiyeceğinl bildiriyor, fU halde, 
'j lngilterenln akıl bir müdahalesi ol
~ mazsa, nzlyet bu noktadan lhtilit 
P Japnıak tehlikeaiol glSaterebUlr. Fakat 

·ıe- kaydettiğim fRrt bentı:ı tahakkuk 
etmemlt olduğu için, timdilik tehli-

~ ~ keyi katileımit addetmek doğru 
olınaz. 

Fakat asıl korkulacak elbet ruz.
.. namenin Qç numaraaındadır. KftçOk 

W itilaf :ıilmresini n Balkan misakı nı 
ı ~ çok yakından allkadar eden 
ol AYuıturyıı, Macariıtaa Ye Bul· 

1, 1ıariıtana atfolunan taaaynırlu, 
ğdf h•r iki zGareain laayati meafaatlerlne 
J,j dokundutu için, bu .zümreleri otoma-
1 tik bir aurette harekete getirebilir. 

e Binaenaleyh ikinci mGhim ihtlllt tehli
ke1i de buradan kendini gB.terlyor. 

Süreyya 

~ Hlndistanda Bir lnfllAk 
a~ Bombay, 8 ( A.A. ) - Worli 
l maballeainde kiln bir donanma 

3 
fişenğ fabrikasın la vukua gelen 
bir infilak netlcesl.nda 12 kiıl 

1 telef olmuıtur. 

' Edebi 
Tefrikamız 

HARİCİ TELGRAFLAR 

Hb şista 
üh·mma 

e A 

ıa 

Al 
Ve 

1 
Bunlar Fransız So
malisinden Habcı 
İçine Sokulmuş 

Aden, 8 (A.A.) - Cibutiden 
gelen bir ha· 
bere görtl, Ha· 
betiıtana göa• 
derllmekte olan 
ıiliblar ve mU
hirnmat Frı-n· 
ıtı Somaliıln
don Hrbestçe 
geçmlıtir. Bu 
aillhlarıo ge· 
çenlerde Aı

manya, laveç 
ve Danimar• 
kadan glSnde-

rilmlt oldu~u r,E:.:!~l!IB 
ıöyleniyor. 

(Son Posta: Habeşli muharipler 

Bu- haber, lnglllı kaynaklarmdan 
almmıt olmak gerekdlr. Geçenler• 
de yine bir lngiliz gazeteai, Alman 
elçisinin, Habeş lmperatoruna 
Almanyanm ıilah ye mühimmat 
göndermek suretile Haheıistana 
yardım edeceğini bildirdiğini 
yazmııta. ) 

Avusturya da 
Baıbakan Orduya Yeni 

Bir Emir Verdi 
Viyana, 8 ( A.A.) - DDn 

yapılan bUyük bir askeri geçit 
resmi mUnasebetile, Başvekil 
Şuşnlg, bir gllalllk emir ne.şrede-
rek, orduyu, müteveffa DolflJı 
tarafından çizilen ye gayesi 
Avusturyanın istiklal, huzur ve 
haklarım temin olan yolda yürü· 
meye davet etmiıtir. 

" Son Posta ,, nı n 
Radyo Haberleri 

Amerikada 
Muharebe 

Hazırlığı 
Nevyork, 8 ( Gece yansı ) -

Amerikan eaki muharipleri, Ame
rikanın mUatıJc:bel bir harpte kafi 
derecede hazırlıklı bulunmadığını 
ileri sUrerek, milll mlldafaauın bir 
an evYel tamamlanmasını lstemiı· 
ler, bu husuata hükumetin nazara 
dikkatini celbetmişlerdir. 

Koca Bir Şehir 
Harap Oldu 

Yeni Orlean, 8 (Amerikada) -
131rdenbire çıkan ve bir çok tah
ribata ıebep o!an k~s rga yü· 
zUnden ölenlerin sa} ısı J 00 zU 
geçmiştir. Yarahların sayısı da 
200 den f azJadır. Zarar miktarı 
ı 1 milyon dolardan fazla tahmin 
ediliyor. Kargaşnlıklara mani ol· 
mak için aaker &evkedilmiştir. 
Glaater şehrinde 3 kilise ile 150 
ev yıkılmıştır. 

Aynca Filipinde, Manila fehrl 
dvannda bir tayfun olmuf, bir 
şehir hemen tamamen deneeek 
bir ıekilde harap bir hale gel
mi~tir. Bir çok 61U ve yarah var
dı•. 

Santiyago, 8 (Şilide) - Bele· 
diye ivfhabatı süh:fin içinde geç
mlJtir. Şili kadınlanmn da iştirak 
ettikleri ba intihabat neticesinde 
kadınlar bir kaç azalık kazanmıf'° 
lardır. 
Belçlkada Kabineye MUza• 

heret Kararı Verenler 

Dançig Seçiminde 
Hitlerciler Az 
Rey Aldılar 

Dançig, 8 (Havas) - Saylav 
ıeçiminin l.k neticeai ıudu.r: 

Hitlerciler 148.000 rey, Sosyal 
demokrat 39.500 rey, merkez ka
tolik 33.000 rey, komünist 8.000 
rey, Ulusalman 10.500 rey, Po· 
lonya 8. 700 rey. 

Bu rakamlar Hitlercilerin, tah .. 
mln ettikleri gibi reylerin ylizde 
yetmlt beşini değil, yOzde altmı· 
ıını aldıklarmı gastermektedlr. 
Muhalefet namzedlerine kartı bazı 
hücumlar olmuştur. iki Polonyalı 
diplomat, Naziler tarafından hır
palanmıt ve yaralanmıılardır. 

Pariı, 8 (A. A.) - Gazeteler 
Dançig ıeçimini, Hitler partisi 
için yarl muvaffakiyet, yarı hezi
met olarak t elakki ediyor:ar. 

Berlln, 8 - Gazeteler, Dançfg 
aeçiminin neticea:nl, Hitler rejimi 
hesabına musait surette tefsir 
ediyor. 

Alman yada 
Ludendorf Günü 

Berfin, 8 (A. 
A.) - B. Hit· 
ler, afıtğıdaki 
emirnameyi 
neıretmiştir: 

General Lu• 
dendorf, yarın 
9 Nisan doğu
munun yetmi
şinci yıldönU

mtınD tesit 
edecekir. Bu 
mönaae bet 1 e 
Alman milleti, 
bilylik kuman· 

L......-""""'--'--=-.__ 

'( Gönül işleri ] 
Uzun 
Süren 
Sevgi 

11 Herşeyin olduğu gibi aşkın da 
fırtınalan var. O demlerde, heyecanlı 
giiulerd• bir neticeye baRlanmayaıı 
sngi, artık hızıoı kaybediyor. Evlenme 
düıünceai uzayıp gidiyor. Bu görtıı 
doğru mudur? Teyzeciğim. 

"(S) ile bir ylldır meJduplaıı· 
yor, blribirimize hazan aevgl, 
bazan sitemler gönderiyoruz. Fa· 
kat hAlA bir neticeye bajlayama· 
dık bu işi.. Herıeyf göze ahp 
hemen evlenmeyi dOtündüğllm 

günlerde annemin buhranlı halleri 
tavıattı bu iti. Şimdi de harare• 
tini kaybeder gibi oluyor. 

" Sazan hahrıma geçenlordo 
gözlimft çelen bir çehre geliyor. 
Ara sıra zfhofm ona dabyor. 
" S ., den aldığım yeni mektu· 
bunda bana: " Slı buradan glde
cekmitıinlz. Annen böyle diyor
muf. Bunların aslı var mıdır? 
inanmıyorum amma, bazılarına da 
inanıyonım. Demek kl siz benimle 
gönlnnDzn eylendirlyorsunuz? Ha· 
niya siz baharda düşlindllklerinfzl 
yazacaktınız? cevap .•• ,, ve saire 
diyor. 

Annnem yola geJD',lyor. Ben İH 
tatsızllıktan Urk~yorum. Ne yapa• 
yım ?,, 

Öı 
DoDrudur. 
Sevginin sarho,ıuau geç· 

meden evlilik baOı başlar1 baft· 
lamazsa zaman ile sevgi hızım 
kaybediyor va iki taraf blrlbl• 
rlnl unutmaya bafhyor. 

Nitekim, slzido arada sırada 

çelen bir çehre hatıranızı yok· 
luyor. Sevgilinizi bir an için g5l· 
ğeye atan bu çehrelerden birini• 
hayet onun yerini aldım& idi, lt 
işten geçmlf olur. 

Maamafih kalbinizi yoklayın, 
.,.. kararınw Yerin. Bir genç kızı 
mütemadiyen uzayan Dmldlerle 
aldatup beklemek bllyllk güııahdır. 

TEYZE .......................................................... -. 
Otomoblllk ÖldUrdUklerl 

Pariıı, 8 - DllnkO Şato Ti· 
yari otomobil f.ciasanda ölenlerin 
ıay111 beıi bulmuıtur. 

Brüksel, 8 (A.A.) - Liberal 
f ırkanm uluıal meclisi. l5konomik 
kalkınma işine yardım etmek ka-
rannı vermittlr. Sırbistan ftçiler 
birliği de hüktlmete mftzaheret 
edecektir. 

danuıın harp General Ludendorf 1 
esoasmdaki unutulmaz hizmetlerini 
derin minnettarlık hislerile batır-

layacaktır. ŞOkran borcu olan bu 
hissin tesiri ile 9 Nisanda blitlln 
binalara bayrak çekilmealnl 
•mrederlm. 

= 

Yz•11a: 
Mahmut Yesari 
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- Akrabalartm, beni tanımaz· buraya nasal gelecek? 1 dirmek isterim amma, yaıık ki 
yerinde değilalıı ve arbk onlar 
geçti 1 

Çam Tırtılları 

Jar.. Küçiik yaıta, buradan çık· 

mııım.. Eh, dünyanın biu tttrltı 
hali var. Belki inanmamadık edi· 
verirler... Hiç yoktan, neye araya 
gOceniklik girsin?. Ne yapayım, 

birkaç gUn daha ditimi sıkarımf 

- Ben, araba ile gelirim, 
dedl Eğer emrederıenb, ben, 
burada kahrım, tekrar gider, 
ahr, getiririm. 

- Peki, sizi, Güzelce otelden 
beklemezler mi? 

Dl yordu. 
ZUıal efendi, tekrar yutkundu 
- Alışkı.mmıdır, haoımefen• 

Bu, apaıikirdı. Otelci Ömer 
'il Ağa, masalara değil. Hacere ha· 
I~ kıyor; ocatJ değiL Haceri kontrol 
11, ediyordu. 
~ Güzelce otel katibi Zihni Efen-

ıı f dinin, sırf iı için geldiğini bildiği 
i~ halde, yine emniyet edemiyor 
;J demekti. 

Hacer;n g8%1eri karanlığa Ye 
buğulu dumana alıtmııtı; arasıra, 
kahveye göz ucile bakıyordu. 
Kahvedekiler, yanlarındakilerle ve 
maıadan masaya konuıuyorlardı; 
fakat hepsinin gözleri ve kulak· 
ları Hacerin bulunduğu tarafta idi. 

Hacer, buna, okadar emindi 
ki, arkası dönUk oturan birine, 
parmağının ucile i4aret edecek 
olsa, 0 adam da hemen danüverse, 
bunu gayet tabii glSrecekti. 

Kabvede, bir de polis oturu-
4. )'ordu. Polisin gözleri, vakit vakit, 
il hatta ölçO.G aralarla, Hacerln 

olduğu tarafa kayıyordu. Hacer, 
kahvenin içinden geçerken dik· 
kat e•111 • • • •mı9ti; acaba polis, evvel· 
denberi aıi orada oturuyordu, 
yoksa, Yeni mi gelmişti? 

Hacer, içinden •öylendl: 

- Güzelce oteldeki <lecliko-
dular, Kııbeğllye ulaşmam.14 olur 
mıydı ?.. Polisi, beni kontrola 
pndermiş olacaklar... Demek ki 
kontrol alhndayıml Acaba başı
mnı etrafında bir tehlike mi do
loflyor? 

Polisin orada bulunması, Ha· 
ceri hem nzmftş, hem de sevin· 
dirmiıtf. Artık uygunauı; yaıa· 
maktan elini eteğini çekmi9ti; 
uılu doruyordu, Şube mildürünUn 
kom:aerin, Nutkıye teyzenin nasi
hat~arını tutuyordu. Buna rağmen, 
.Yine mi göz bapsine ahnıyordu? 
Fakat Mel.met BeJia vurulması, 
akrabası Bekir Efenin kaçıp jan
darmalar tarafından takip olun· 
maıı, tehirde ve k~ydeki iki 
taraflı dedikodular, Haceri Urklit· 
mllştft. Poliıin, onunla meşgul 
oluşuna sn-iniyordu. Yabancı bir 
yerde, dört tq doTar aras.1nda, 
yapayalnız olur1a bile, emniyette 
uyılırdı. 

Otel kitibi, hAli, cevap bek• 
leyen bir taYJrla bakıyordu. Ha
cer, ne için tereddüt ettiğ'ini ona 
biısettimeğe korktu: 

Zihni Efendi, taaccübünU giz
leyemiyordu: 

- AkrabalarmJz, Ilıtimal gel· 
diğiaizi duymuşlardır.. Belki, bu· 
ılln, yarın, gelir, !LZi bulurlar. 

Hacer, boynunu çarpıttı: 
- Belki .•. 
Ayağa kalktı, mantosunun 

6nlinil kavuşturdu: 

- Siz, Muharrem Beye, tara
fımdan çok çok ılam söylersl iz; 
kendisine çok zahmetim oluıor, 

kusura bakmasın .. 
- Aman, o nasıl söz, hanım 

efendi? 
Otel katibi de ayağa kalkmıı

b ve bunu, Muharrem Beyden 
fazla, kendi hesabına ıöylediği 

belliydi. 

Hacer, gtllönıHcll: 
- Bir oda boıalmca, hem~n, 

benim için kapatın .. 
Zihni Efendi, y1btl parıl parıl 

yanarak bakıyordu: 
- Ona, hiç fliphe etmeyin .•• 

Hemen de arabayı yollarız. 
Hacer, yOrttyUp çıkacaktı, bir

den akıma gelmiı gibi durdu: 
- Sormayl unuttum( Annem, 

Zihni Efendi, ciddileşmişti: 
- Onu, hiç düfünmeyin, ba· 

nmıefendi... Muharrem Bey, bana 
sıkı aıkı tenbih etti: Hacer Ha
ıumef endi, ne uarederlerM, onu 
yapacakauı... icap edene, bir 
haf ,a, on giln de kalabilirsin ••• 
Şayet, Hammefendioin, baıka 
müşkülleri olursa, bana haber 
gönder, ben de gelirim •.. 

Hacer, bu ııla ve aamimt 
alakaya pek sevinmişti: 

- Çok nazik insan doğrusu, 
Muharrem Bey ... Kendisine, nasıl 
teşekkür edeceğimi bilemiyorum .• 

Kırık kınk gülüyordu: 
- Borada kalırsanız, siz de 

rahatsız olursunuz! 
Otel kitibl, Hacerin gö:deri

nin içine baktı: 

- Ben mi rahatsız olacağım?. 
Senitı için, gözlımll kırpmadan 

ateıe atılırım ve hiç acı da duy
mam! 

Der gibi yutkundu. Hacer 
genç çocuğun 
içinden; 

baJine acıyordu, 

- Körpe kuzusun, yavrum! 
Yllzilne ıülmek. gönllinll ıenlen· 

dl.., Beni, dlitlbımeybı... Ben, 
burada kalmm. Y arıu sabah 
gidecek arabacılarla da, Muh~ 
rem beJ"' •a ber •6nderirim. Ka
sabada nttfas memurunu, tapa 
kitlblni g6rUrilm. 

V • döndü, parmağının ucilo 
iıaret etti. 

- Kahvenin sağ tarafına 
bakın... Cama bitişik masadan 
sonraki maaada Ud kiti oluru· 
yor. 

Hacer, otel katibinin lıaret 
ettiği tarafa bakıyordu: 

- Biri zayıf, aanşrn; biri tık
nazca, eamer, iki genç adam 
oturuyor .•• Kıyafetleride dli:ıgün ••• 

- Sa.raşmı Düfus memuru 
Cafer beydir, tıknaz, eamerl de 
tapu katibi Hüsnü bey .. 

Hacer ıevindf: 
- Oh! ne iyi f Ayağımıza 

gelmiılert 

Zihni efendi boı bulundu: 
- Buraya her vnkit gelmez· 

ler .•. Ekıeriya Tayfurun kahvHin
de otururlar. 

Dedi. Lakin buynk bir pot 
kırıalf gibi ~dı, kekeledi: 

( Arka11 \"ar ) 
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Dü.nga Htıdiselerl 

Açlıkta 
Rekor Kıran ... 
Hayvan ... 

Paris h - y\'a lat bahçHİ için 
Yılda iki bir tane ( kobra) 

ktJ ki bir tanede Pyt• 
. '.e geme ~ hon yılaaı satın 
ıktıjaedenleı alınmııtır. Bu yı• 
lanlar ılmdi Hindistanda bulun· 
maktadnlar, yakında yola çıkarı• 
lacaktır. Fakat seyahatleri uyku· 
da geçeceği için kendileri yerlerini 
deilttirdiklerioden haberdar ol· 
mıyacaklardır. Bu yılanlara hare· 
ketlerinden evvel birer tın• taze 
kuzu verilecektir. Yılanlar kuı:u 
lan yedikten ıonra hazım lçln 
uykuya dalacaklardır. Bu uyku 
altı ay devam edecektir. 

• f ransız darphane1i altın para 
ha.maya hazırlanmaktad11. 

Fransız da,.p· Bu paraların kıy· 
lıan••i altın metl 100 frank 

olacak, buna mu• 
ıoara bast11or kabil bUyUklUkleri 

ve ağırlıkları eakl 20 franklıklara 
benzeyacoktir. Şimdiki halde 
baaılacak miktar bir miJyardır, 
fakat tekmil Frınaa lçla ( 25 ) 
milyara ihtiyaç olduğu hesap 
edilmektedir. Altm paraların pi· 
yaaaya çıkarılacağı zaman için 
henüz bir karar verilememiştir. · 
Franıız darphanesinde bu paraları 
basmıya mahıus (20) taae makine 
vardır. Beher makinenin kudreti 
saatte ( 6000 ) dlr. GörfilUyor ki 
albn ıtoku hazır olduğu takdirde 
lstenilea ( 25 ) 1111lyar1 baamak 
itten bile dejildir, 

* 
Niıaaın Uk gUn8 Pariate 

Monrey karakolunun tele· _____ .... 
Bir nisan fonu çanlar, lçiede 

bir teı: 
halılı - Ne cluru· 

yonunuz, filan sokakta, filan 
numarada blrlıini Hınıılar, halk 
ISnQne toplaemıı! der. 

PoHıler pllrtelAı koıarlar •• 
bakarlar ki, bahaedilen yer bir 
kasap dUkkAnıdır, asılan ı•y de 
camekinda ıUılU bir kuzu! Fakat 
kızmıya h11kA11 mı var? Bui\ln 
11l1anın ilk gUnUdUr. 

* JnıUterede neşredilen blr 
iıtatiıtiğe ıöre ıon 50 yıl 

Bir illatisti- içinde ıilih fab
lln sögl•· rlkalarına en fazla 

d'lcl 1 kAr getiren aene 
' •r 1913 tür. En kHat 

yıl ise 1920 dir. Fakat tahmin 
edildiğine iÖH 1935 in bereketi 
1913 ü gölıede bırakacaktır. 

c:::::::.::· ·--- . . ' • ........ . •. .•. -·-·----••nıı•• ..... _ 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

$ah -
inkıbazdan Kurtulmak 

için 
Et yiyen hayvanlar daima müıı
kabızdır. Ot yiyen, yefillik ile 
geçinen hayvanllt iH daima mii· 
]iyimdir. O halde aebzeler, mey
valara çok ehemmiyet nrmek 
lazım gelecektir. lnkıhasıu 1ebep
lerinden birisi de harebtııiıliktir. 
Vaıifeai oturak ohınlıırda fiıyo· 
lojilc hiidiaat atalete uğrar. Devlet 
memurları, husuıi 111üe11e8eler 
memurlar•, muharrirler, ba:ı.ı aan'at 
1ahipleri bu cihete çok dikkat 
etmelidirler. Daireden, iıten çılıı:ıl
dıktan sonra hemen tramvaya, 
otomobile binmeyiniz!. Her gün 
açık havada laııkal bir 1aat ka
dar yol yürtimelidır. Yol yürümek
ten korkmayınız .. 
Umumiyetle taY.ıda kızarrnıt ye
mekler inkıbaz için muvafık de· 
ğildir. Sebzeler a~ılame. veyahut 
lıilhaeRa zf!ytinyağlı olmalıclır. -l*J Bu oetları keıip ıakl .. yını•, yahut 

• ı r albüme yapı9hrıp koll•kılyou yapı'" 
nıL Sıkıntı umaıunızda bu ooUar lıir 

doktor gibi imdadınıza yetlfebillr. 

Tarihi 

Geçmiş 
Miisababe 

amanda At 

Dördüncü Murat 

At 
Ba,ta Y•n•nlılar olmak özer• 

lt•r mlll•tin uatirin. gtrdlil 
•ibl bütiirc dill•rdeki masallarda, 
rom•nl•rdtı, ıiirlerd• de g•r al
mııtır. iliz lı•, 611 ıatırlarda, 

at111, Oımarclı elle6igatı11d11kl 
ca11lılığından bir lrnlllc fl•rmtJ•• 
çalııacağız. L ______________ __.~ 
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" T rova " yı ele ıeçirmek için 

Helenlerin yapbkları tahtadan 
atı bir yana bırakırsak güze) 
san'arler tarihinde anılan en 
yüksek atlar ıunlardır : V enedik· 
teki pirinçten dökülme Senmark 
atları, Romada Kirlnal meyda· 
nındakl Montekallo adb timaaller, 
NapoU mUıesindcı bulunan • altı 

at artıtından yapılma • pirinç at. 
Louwe müzeıindeki Polo OçeUo 
imzalı at tablosu. Dona Tello'nun 
"Padoue,, de, Andre Verrokço'nun 
Venedikte dikili duran at hey• 
kelleri. Horacı Vern•t'io borazan 
atı adb tablosu. Bu tabloda ağar 
ıurette yaralı bir borazan çaYU• 
ıunun yerde yattığı, atının da 

baıucunda durarak sahibinden 
akan kanları yaladığı tasvir 

iyi bilir. Onu çağırtalım da ıöy· 
letellm. 

Yarım saat geçmeden Abaza 
Mehmet Pata saraya ye o meclise 
geldi. Hünkar, merhaba filan 
demeden emir verdi: 

- Atın iyiıl nice olur, anlat. 
Uzun yıllar BIİ sıfatlle Ana· 

doluyu kana boyamıt ve timdi 
HUnkirın gözdeleri ıır&1ma girmiş 
olan Mehmet Pata, anlatmıya 

koyuldu: 
- Arapların dedliine göre 

abn AIAıı oldur ki baıı kurt 
ola, kalem kulaklı ola, burun 
dellklerl büytlk ola, boynu 
uzun ola, karnı geniı ola. Cey· 
lAn gözlü olup Yavuz bakııb ola. 
Türkmenlerce abn iyisinde baıı 
ya ile baılayan yedi nesne bu· 
lunmak gerektir vo bu yedi ne&-

· ne şudur: YaHılık, yancıklılak, 
yalıJ1Jık, yeyegenlik, yedegenHk, 
yelegenlik, yaşaganlık. Doğu 

Türkleri atm çekiç baıh, tepeden 

kulaklı, kalkan göğüslü, dibek 
karınlı, dal 11ağrılı, elma gözlü, 
öküz bilekli, kahr tırnaklı olma· 
ımı lsterler ve öylesini ıeverler, 
Bab Türkleri atta baıı ya ile baş· 
layan yirmi yedi güzellik ararlar: 
Yürgen, yüğrük, yeygin, yaaıı, 

yüksek, boğuıı bilekli, yumuıak 
tüylü, yasdagıç karınlı, yumru 
tırnaklı, yancıkh yağız, yufka de· 
rili, yay burunlu, yllrekll, geniş, 
yipai, yeleıl ince, yedeliğen, yat
gın, yüzgeç, yedibaılı, yUzU 
güzel, yapılı, yartmaçh, yacancı, 

yartılmış. 

benim atlarımı görüp bir kaside 
düzsUn. 

Tatlı uykusundan uyandırılan 
Nef'i, bir saat geçmeden, saray 
ahırlarmda -meşalelerin yardımile· 
Hünkarın atlarını gözden geçirı~ 
yordu, her birinin biçimlerini, 
tonlarını, adlarını bir kağıda 

yazıyordu. Seyislerden de onların 
huyları yUrüyUşleri, nereden gelip 
ne itlerde kullanıldıkları hakkında 
bllıl topluyordu. 

DördUncU Muradın cirltçllikten 
ustaaı, Bağdat seferlnda imrahoru 
olup sonra Tamışvar valiıl tayin 
edilmiş olan Ham Paıadan duya· 
rak mtiverrib Peçevinin yazdığma 
göre bu Htınkirın bir yere gidlı 
yaptıkça arkasından götürülen 
altın ve mllcevber takımı dokuz 
yedek atandan batka cirit atı 

adile • ana ve baba tarafından 
ıecereU • kırk atı, ayrıca dört 
yUz tane seçme binek hayvanı 

vardı. Her seferinde bunlan 
beraber götürUrdll ve hayvanları 
güneıten, rüzgardan, yağmurdan 
korumak için konak yerlerinde 
muntazam ahırlar kurulurdu. En 
haı ve gözde atların yemlikleri 
glimUıtendi, HUnklr atlarını oka· 
dar aeverdi kJ heri'Un gözU önllnde 
gUmUş zencirli yirmi otuz hayvan 
bulundurmayı Adet edlnmlttl. 

Iıte Nef'i, mahmur mahmur, 
bu sürtl ıDrU atlar arasında do
laııp not alıyordu, onlar • bpkı 
HünkArları, vezirleri, ıeybislimları 
methottiii gibi • parlak bir 
lislup, tantanah bir belAgatJe 
övmeğe haıırlanıyordu. Not lıl 
bitince huzura çıkta: 

- Gördüm, dedi, izin Yerlrsen 
evime döneyim, bu güzellerden 
güzel mahluklar için bir kaaide 
düzeyim. 

DördUncU Muradın cevabı pok 
kıaa oldu. 

- Yarın beklerim! 
Oımanh edebiyatında ıahHer 

ıayılan ve gramer yanlıtlarandan 

1 
Kari Melctu.Mt1rı ~ 

-+--~ --~ 
Bir Dilek 

lstanbul Emniyet 
Müdüründen 

KUtahyada Başçavuş Bay Se• 
IAhattfnden bir mektup aldık. Bay 
Selahattin bu mektubunda Çam• 
lıcada geçen bir vak'ayı mevzu• 
baha ederek latanbul Polfı 
müdUrU Bay Fehmi Vural'm yar• 
dımını dilemektedir. 

HAdiaenin mahiyeti tudur: 
Bay SeJAhattinln bab&111, büyük 

anneai Ye iki kardeti Çamlıcad& 
• adre1I bizde mahfuz bulunan • 
iki hisseli bir oYde oturmaktadıP 
lar. Bu Hin bir kıımında da yine 
iımi ve memuriyeti mektupta 
açıkça bildirilen bir zat otu .... 
maktadır. Bu ıat, Bay Selihatti• 
nln babaıının evde bulunmadıji 
akıam sarhoı bir halde eve 
gelerek iki çocuğu ve ihtiyar 
kadını bıçakla tehdit etmekte ve 
Uzerlerine ytırllyerekı 

- Sizi öldUrUrUm, sizi keae• 
rlm. Etyalaranızı sokaf a atanm !,. 
diye bağırıp çatırmaktadır. Bu 
vaziyet karıısında birçok yerlere 
ıikAyet yapıldığı halde bir netleı 
çıkmadığını gören Bay Selihattin 
Bay Fehmi Vuraldan yardım rica 
etmektedir. Mektup idarehane•i 
mb:de mahfuzdur. 

Bandırmada Fazla Ahnan 
Saat Kiraları 

Bandırma Elektrik Şirketini 
idare eden "Uıtlş., ılrkti Bayın• 
dırlık Bakanlığının neırettlğl ka• 
nuna uymıyacak ıekllde ıaat ki• 
raıını 25 kuruıtan tahıl! etmek• 
tedlr. Kanuna göre 12,5 kuruı 
alınması lizamgeldlğl hakkınd• 

yapbğım tlkAyet üzerine kahve• 
mln cereyanını hakıız olarak 
kestiler. Bu huıuıta alikadarlarıa 
nazarıdikkatinl celbederim. 

Son Poıta : Eter bu iddia 
doğru l1e haksızlığın derhal tamiri 
IAıımgelir. 

Bandtrma Park cadde1lııde ın,aat •• 
un'atklrlar kahveclal Mehmet olunmuıtur. Fakat tn bUyUk at 

heykeli lnıiltered•kJ beyaz at Abaza bunları sayıp 11111mu9tu, 
önüne bakıyordu, Hünkar, ıordu: 

birini tcııkil etmek llıere urahıi· (f----,r-~~~----
ye,, diye anılan kaside bu ıuretle _ Cev•bi•r ) 

abidqldir. Bu abide, kUçUk bir 
tepenlo böğrline işlenmlıtlr. On 
mil uzaktan görlllecek kadar 
btlyUktür. Heykelin oyuk yerleri 
tozla doldu~undan her sene et• 
raftaki köylUJer tarafından temiz· 
lenir ve bu işin elbirliğl ile ya• 
pıhnasma beyaz a.t yortuau denir! 

At • beıta Yqnanhlar olmak 
üzere • her milletin esatirine 
girdiği &İhl bütün dillerdeki 
masallarda, romanlarda, şiirlerde 
yer a!m1ştır. Biz, atm Oaman!ı 

edebiyatmdaki canhhjmdan b'.r 
örnek vereceğ:z: Bir gün T cpk. pı 
sarayında bir içki sofrası kuru!• 
muştu. Dördüncü Muratla silih· 
darı Bezirgan oğlu Mustafa, 
okkalık kadehlerle ~arap atııtırı· 
yorlardı, dereden tepeden konu· 
fUyorlardı, aöz, ata ieçti ve iki 
kadehdaş han2I çefit atın daha 
cins aayılacaiı Uzerinde bir mU .. 
naka9aya tutu,tu. HUnkir, bir 
müddet kendi dllıUncolerini ıayıp 
döktü, bir zaman da ıilihdarın 
ıözlerioi dinledi. Sonra dalgınlaştı: 

- Abaza, dedi. biıden daha 

Ya se•ı atın nicHinl arar-
sın? 

Üç yeri gU:ıel kadına, Uç 
yeri deveye, Uç yeri ıu ıığırına, 
Uç yeri katıra benzeyen ab .... 
verim. 

- Açık ıöyle Abaza. Kapalı 
konuıtun. 

- At kadın if bl güzel ve 
abn aaçı kadın ıaçı gibi yumu• 
şak, ince, uzun olmalı. Y ancıkları 
da auat yancığ1Da benzemelidir. 
Yine atan boynu, kirpikleri, kıç 

sinirleri deveyi andırmalıdır. Bi
lekleri, karın altı, kuyruk yanağı 
öküzll hatırlatmalıdır. Kulakları· 

nın uzunluğu, kamçı kuyruklu 
oluşu, pek ve Hğlam tırnakhlığı 
ile de biraz katıra benzer olma· 
hdır. 

Dördöndl Murat, bu uzun 
sözleri dinledikten ıonra birden 
bir t•Y hatırlamıı gibi ıöyle bir 
gülilmaedl: 

- Tez, dedi, ıair Nef'iyi çı· 
ğınn. Gelıin, Has ahıra glrain, 
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yazıldı. Biz o şUrden d6rdllncU 
Muradın atları içinde en bagenl· 
lip söylenenlerin Badııba, Tayyar, 
Evren, Saçbturu, Mercan, Celili, 
Guzi, Ethem, Heme, Kapıataaı 
T oroı, Arılan Toros, Cebeli du• 
ru, Kayııoğlu T oroıu, Ata alac&11, 
Şam alacaaı, aıkari behram, Dağ• 
lar delisi, Surahı sefiraz, Dilouvaz 
adlarının taşıdıklarını öğrenlyorus. 

DördUncU Murat, pek az za .. 
man sonra, Abaza Mehmet Pqa• 
yı da şair Nefiyi de öldUrtttt. 
Demek ki o atlarını, Nedimlerin· 
den, fairlerlnden ve bUtOn insan• 
lardan daha ziyade aeverdl. Çin• 
kil - on btnlerce adam öldlirttUill 
yazılageldiği halde • tek bir atını 
feda ettiiinc dair tarihte kay. t 
yoktur. 

M. T. Tan 

Şair Nef'i 

Alpulluda "diş için,, mektup gön• 
deren oku7uoumuz Bayana; 

- Diıler 26rlilmeden bir htt
kUm verilemez. Binaenaleyh iyi 
bir diı tabibine müracaat edlnlı 
ve baatalığın 6ntın8 almıya çal~ 

flDU. 

Beyazıtta Bay Samim Türkere: 
- Slıe tanlyemlı ıudur: N• 

baba11na oluna olsun, mutlak 
ıurette orta tahaUlnizl bltlrinlı. 
Orta tahfiJinlzl bitirmeden ılıı 
ta niye edeceğimiz mektepler 
mahdut ve iıtikbalıb:dir. Mektubw 
ouzu sarih olarakta yazmımıııınıL 
Sizi okumaktan meneden ne 
olabilir?.. Fakrllzaruret ise bu
nunda çareli nihayet bulunabm .. 
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~YARfNLiKj(J 
Hasan Beyle 

- Ne o, Hasan B. ?.. Pek 
dUşUnceli görünliyoraunl. 

- Eh, bir az. 
- Sebebi ae ol•, HaHn 

B. cigim? 
- Duymadın mı? Tımarha· 

neden bin bet yüz deli 11lıverl· 

yorlarmıf. 
-- Sana n• bundan? 
- Bana n• olur mu? Zaten 

muharebe korkuıu bir yandan, 
geçinme kayguıu öbür yandan, 
içimizde tam akıllının ıayı11 gün· 
den gUne ekıiliyordu. Üıtelik 
bir de aramıza tımarhane kaç• 
kmları yayılacak oldu mu idi, 
ltlmlz tamamdır. 

- Derdin bundan ibaretH, 
bir ıey dej'il, Ha1&n B. olglm. 
Y edl yUı bin ahalinin arasında 
bu blo beı yOz ekıik tahtalı 
kaynar ııider. 

- Yook? Bir derdim daha 
•ar. 

- Nedir bakayım 1 
- Söyleraem, benimle alay 

etmeyeceğine yemin ot. 
- Vallahi alay etmem. 
- Şu bizim ıaıetede, okuyucu-

lara bazı ıorgular ıoruyoruz, hani 
ya?. Terkoıtan, elektrikten, tram· 
Yaydan ne gibi ıfkAyetlerinlz var? 
Dlyerekten.. -

- Evet; ıoruyoruz, Haıan 
B .• ciğim. 

- Sonra da bu ıikAyetlerl 
birer birer de yazıyoruz, değil mi? 

- Evet. 
- Sormak ayıp olmasın am· 

ma, hiçbirinin nazarıdikkat• alı· 
ıup ta, blrıey yapıldıiı var mı? 
Bunu merak ediyorum. 

SON POSTA 

- Pazar ola güllabi batı!. 

Pı,menhk 

Pazarola Haaan 8. karıılle 
konuıuyordu; 

- Hırsızlık fena feydf r.. de• 
dl. Bir insan ne çaJar1a çalıın, 
ömrUnUn sonuna kadar pfımanlık 
duyar. 

Karııı, kırıttı. 

- Haıan B. eltim! :Sen bir 
vakitler benden öpUcUkler ça• 
lardın, unuttun mu? Diye ıordu. 

Ha1an B. , kaılarını çatarak, 
cevap Yerdi: 

- Sen benim ıöyledlğlme 
bak, Bayan!. Ben ne dedlilml 
bllfrim. 

Kibriti Yakardım ... 

Muzibin biri: 
- Haaan 8. clğiml Cebinde 

bir tek kibrit olaa da, hem bir 
ılgara, hem de llmbayı yakmak 
IAzım gelee, önce hangisini ya• 
kardın? Dl ye ıordu. 

Haaan B., ciddiyetini boz· 
madan: 

- Kibriti yakardım. aıizlmf. 
Kibriti!. Dedi. 

Hasan beyin SUtt;UIUGU 

- Allkadar makamlar, oku
yorlar. Her halde nazarıdikkate 
ahyorlardır. 

HASAN BEYiN MANiLER/ 
) 

3-

Bir aralık, Pazarola Hatan 
B. , maiıetfnf kazanmak için ıUt• 
çUlUk etmlye baılamııtı. Akıl 
mnıterllerinden biri, bir glln %8• 

vallh Hasan B. ye çattı: 

- Sen bir inek kadar bile 
olama11ın, dedi. O biç olmazsa 
halla ıUt verir. - Sen bu kanaatte mtıin? 

- Öyleyim, Hasa B. 
- Ya?I Öyle ise, Hna da, bu 

makamlara da gazetemize de 
pazar ola! 

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

Ha1an B. - llihi bu ne hal? 
Daha dün aktam aenl yanın· 

da güzel bir kadınla gördüm. 
_ Karım da görmlit te onun 

için böyle oldum yal 

-1-

Bir yefaıız bayanıın, 
Her Aşıka uyanıın, 
Senden geçerdim, ama, 
Canlar naııl dayanıın? 

Muvaffakıyetin Sırrı 

Paıarola H&1an B. seyyar ıab· 

cı A namaçlye raıt ieldl. 

Paıarola, BazlrııAn baıı 1. 
dedi. 

Ekıik olma, Hasan B. 

N11ıl? Ahı verit yolunda· 

mı? 

_ Allaha tllkllr 1 Hor utra• 

dığım eve bir ıey aatıyorum. 

_ ya ? Naııl ediyoraun 1 

_ Kapıyı çalıyorum.. Açan 

kadın ne kadar kart olu11a olıunz 

"- KüçUk Hanım; anneniz 

evde mi?., diye ıoruyorum. Mut• 

laka bendeo bir ı•Y alıyor. 

=======---------------~~ 
Geçeriz 

Feleğin elln_sje oyuncak olduk, 
Aldırıt etmeyip, güler, geçeriz. 
Sofrada sem dolu bir kadeh bulduk, 
Hot iÖrüp, biz onu içer, geçeriz. 

Jf 

yolumuz hanı• gun gama uarasa, 
"Eyvallah!,, deyip de göçer geçeriz. 

"'" Acuna kök saldık, Hnma llittlk, 
Yokluk kazanında kaynadık piıtik, 
Nihayet ö}I• bir kAba lriıtik; 
insanı lnıandan seçer, aeçerizl Bin derde uj'radık, etmedik taH, 

Yokluk karıııında dUımedik yasa, 

l==--~---------------

-2-
Elim değdi eline, 
Bulamadım kelime, 
Selim ıöyle görünen, 
Bilim ılıman Selime. 

!
Büyümüşte Küçülmüt 

Haaan B. , lokantada yemek 
yiyordu. 

Kuzu pirzolaıı ıımarladığı 
halde, garson, getirip önUne kos
koca alAmet bir pirzola koyunca, 
Haaan B. ıordu: 

- Bu ne eti? 
Kuzu. 

- iyi biliyor musun? 
- Elbette. 
- O halde, bUyUmftı te kil· 

çUlmUı olacak!. 
.............................................................. 

- Ben karikatürümün yapıl
maaına hiç tahammUJ edemem •• 

Ha88D B. - Resim de mi çek· 
tlrmedio, mübarek?. 

Dağlara çık, taşa çık, 
Kız dolaıma baı açık, 
Erkek iıen gel de ıen 
Bu çapkınla baoa çık. 

Hediye 
Komşulardan bir Bayan, Ha· 

&an 8. ye müracaatla fikir damı· 
mak istedi. 

- Hasan B. 1 Son akdlı, glSr
glilU adamsan.. dedi; akrabamdan 
bir Bay evleniyor da keodiıin~ bir 
hediye almak iıtiyorum. Ne ala
yım? 

- Şimdi en makbule geçe· 
cek şey, boyunbağıdır. Bir kaç 
tane şık boyunbağı ver •. 

- A, olmaz, Ha11&n B. 1 Ak· 
rabam aakallıdır. Boyunbağları 
görünmez. 

- Bir saat kösteği ver, öyle 
ise. 

- O da olmaz. f Sakalı uzun· 
dur, göbeğine kadar iner. 

Hasan B. gUIUmıcdi. 

- O halde, dedi, bir çift ter
lik verirsin. En münasibi o 1 

Hasan B.: 

- EYet, haklııınl Dedi. Ll• 
kin inek t.e verdlii slltU Yereslye 
vermez. G6rdlln mU aradaki 
farkı? .............................................. _ ............ .. 

Sütçü - Hasan Bl Ne diye 
iki kap getirdin? 

Hasan B. - Sut ile ıuyu 
ayrı ayrı koyasın diye, Sntçü 
haşıl 

r---'--------------------------------, 
Hasan B. in Aşkı 

benı Dır yoımaya rAm etti felek 
Dermanı bulunmaz dertlere ıaldı, 
Böyle bir sevdaya dayanmaz yürek, 
Gönlümde ne huzur, ne rahat kaldı. 

• 
Büyük batın derdi büyük olur muı, 
Y okuı çıkan adam mutlik solurmu§ 

Aşkın esrarını lçon uyurmuş, 
Benim de gözlerim uykuya daldı. 

• Görmez oldum artık dünyada ne var 
Bir zindan keıildi sanki her diyar, 
Aşkın eklili de, meğerse ne dar; 
Tepeme geçince, baıım bunaldı! 
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Ye ta, Kocasına Kanı Kaynamamıştı .. 
G8rdUn mö şu olanları, u~

radıgımız ıu mlislbetL Kızı baıı 
nflre yandı, biılere de dünya 
zandan oldu. Allahım, gllnahımı• 
neydi ki bu süntUrln belAyı bize 
reva g8rdUn? 

Ata Paıa, deniz aıırı yerde 
gece kalamayacağı için ıon va• 
purla Nişantaıına gitmiıtl. Aileye 
çok yar olan Zişan hanım, ikbal 
hanım, emekdar Gülfem kalfa, 
Dilberengiz kalfa, ba~!arile birer 
çatkı çatıp hastayız diye yatmış· 
lardı. Kazık Matmazel, daha ak· 
şamdan ıırra kadem bnamış, oda· 
ıma girip kap11ını kilitlemişti. 

Ortada yalnız iki menınun Yar
dı; estağfirullah üç : 

GUvey, annesi, bir de kAhya 
Zllhamm. 

Y aşarda çenenin arkaıı bir 
tllrlU kesilmiyordu. Şimdi de, eski 
çapkınhklarının hikAyesl. Beyoğlu 
alemlerindeki kurtluğu, yamı911ıw .• 
sHyJUyor söyHlyor, sayıp ıııyıp tU• 
keteml1 or, yani boyuna palavra 
alıyor, her muhabbetin arkoımdan 
ayni nakarata ıavuruyordu ı 

- Bunların hepsi, o yalan bu 
yalan, fili yuttu bir yılan oldu ka
rıcığım . Kaltakların alayına, kara 
gözlüsilnc, mavi gözlllsUne, yeıil 
gözlUsline, mor göz.lilsUne, kırmızı 
ğözlUsüne tekmeyi bastım. Artık 

bu mundarlara tUkUrliğllmU bile 
atmam. Bnı tacım, gönül IJAcım 
sensin; senden gayrisini g5zUm 
görürse lki&I de sönsün. 

Hakikaten, eski delikanhlar 
içinde böylelerine çok raatlannııı· 
tar. Gilvey girdikleri akşam, san· 
ki edilecek baıka lAf yokmuş gi
bi, bin bir ç.apkmhk maceraların· 
dan açmak, bunları birçok mtiba· 
IAgalar, yalanlarla telleyllp pulla· 
mak, pişkinlilderlnl, görmftı ieçlr· 
mlıliklerlni sayıp dökerek 6vUnmek. 
ardından da: 

- Unumu eledim, eleğimi 
aıhm. Arbk o taraklarda bexim 
kalmadı. V anm yoğum varsa 
ancak sensin! hikmetini yapıttır• 
mak gUya erkeklik, caka •• 
Söyle Gecenin Hayır Umulur mu 

Seherinden ••• 
Ata Paşanın, pek ıev,ıll, bl

rlclk kerime&I Y ektanıa kocaama 
bir turlu kanı kaynayamamııb. 
Parial, delikanlıdan botlanama• 
mıfb Yesıellm. 

Haksız mıdı ya?.. Mal mer
danda, mostra ortada. Yekta 
tipte ve kafada bir kızın Yaıar 
gibi bir gençle edemfyeceğl 
şUpheı:ı:di. 

uNikihta keramet yardır., , 
••öncede banşmayan yıldıdar &on• 
radan barışabilir,, , "bqlangıcı 

ıerle başlarda akibeti hayır çıkar,, 
gibi ağız tanburalarman hepsJ 
yayan kalmıı, taze, ayıp de i 1 a, 
kocasını ıevememiıti. SHmek 
ıöyle duraun, nefret ediyordu. 

O derecedeki g6rdUğQ anda 
• kocakan tabirince • domuz gör· 
müşten farkı kalmıyor, derhal 
içini müthiş bir istikrah kaplıyor, 
eli avucu buz, tüyleri diken dl· 
ken, soğuk terler d~gOyordu, 
elinden ielse bir kaşık •uda 
boğacnk. 

Yaşnda inadına aksine. Kan11 
onu ne derece ıevmiyorae o ka· 
rısına o derece aşık; Leylanın 
mecnunu. 

Y ckta, oldukça r.azh, epeyce 
tlmarık, bir bayii de cicimıede 
terbiyes-.z !B} alamazdı. Ufak tefek 
aHbi;etler'ni bir tarafa koraak 

huysuz ve denıiz de değildi. Şen, 1 
dilbnz, 1tYlmll, haaıll ıeker bir 

kııdı. 1 
Golin oldutu gönden itibaren 

tabiatı tamamile değiımlıtı. 24 
aaatta, iki dakikacık bile yUztl 
ıttlmftyor, ıebebli ıebebsfz sinir· 
lenlyor, hJddetleninice göıU kim
ıeyJ görmOyordu. Önüne srelene 
bağanp çağırıyor, olmadık &özler 
aarfediyor, tepiniyor, yolunuyordu. 
Ne teyzesi, ne anneıi, hattA n• de 
babası, hepsine l>yle tfrretliklerde 
bulunuyordu ki eıkl Yekta oldu• 
tuna bin şahit llzım. 

Kocasına dersen tek bir keli· 
•• ıöylemediğl gibi başını çe'flrip 
,UzDne bile bakmıyor, g6rd0ğll 
yerde: ( Rahııtswm, hutayıml ) 
diyerek kaçıp kapılan kilitliyordu. 

Y aıar ne mukab•lede mi?. Ne 
diyeceji malum: 

Kimsede tebessUmden eser yok. 
Halis matemhane ... 

Yektanın piyanosu tozlar için· 
de, kapalı, kilitli... Sazende cnrl· 
yelerin ıaazlan tıı... O zamanlar 
bllyOk konaklarda pek moda olan 
fonograf bile çalınmaya çalınmaya 
paı tutmuı. 

Hanımefendi ı:nirden, çarpın• 
tıdan bitap... Ortanca, yarım bat 
ağrdarından, a&abi kesikliklerden 
ktılç.e... Emektar kalfalaran baş
larında çatkı •.. 

Genç halayıklan kollayan, gö
zetleyen yok. Yiyip içüp halayık 
odalarında keyiflerindeler. Kaf eı 
arkalarından gelip geçenlere gö
rünerek, fıaretler ederek fingir· 
deıiyorlar. Ağalarla, a9çslarla 
dönme dolap arkalarında, harem 
bahçesi kapılarında al takke ver 
kOlah. 

' Arkesı v)f , - Öör666!. Horoz 8tUU. At 
martini Debrell Hasan datlar 
inlesin... Oynama gOndllz satarım 
aenil .• 

( Toplantılar, Davetler ) 

Konağın içinde, en çok dertli 
olan, için için kendini yeyip ke• 
mfren Ata Paıaydı. Biçare iki 
cami ar ıında kalmıı beynemaza 
dönmüş, Adeta sersemleşmiş, ahk
laımışb. Yukarı tlikürae bıyığı, 
aıağl tnkürse sakalı. 

Bir taraftan, canından fada 
ıevdiği, üstllne tir tir titrediği 
Yektacığımın bu bahtsızlığı, yU· 
rekler acısı hali, diğer taraftan 
elinin ayağının bağlılığı, şevket· 
meabın karihal ilham ıabihaya 
doğan tensibi ve lradei ıenlye· 
ıil vukubulmuş olan bu emrivaki 
bu ıiıcmhuz izdivaç. 

"Her ne gelirse yahşidir, zira 
o dostun bahşidir,, deyip tabam
mlUden gayri çare yok amma 
darıdUnyadakl bir tanecik evlit• 
cığı da, cıvan yaıta, terUtazo 
kara topraklar girecek. 

Zavalb Ata paıa, blltDn sıUn 
bUtUn gece: 

- Allahım ıu canımı al da 
beni bu iıkencell hayattan kur
tar. Ey Azrail, ey meleklllmeYt, 
neredesin, bir An evYel ruhumu 
kabzetsene!. Deye kendine bet· 
duadL 

Konağın içinde ne tat kalmış· 
tı, ne tuz. Sanki tlun srlrmlş, 
artarda cenazeler çıkmıı. Her
kesin yüreginde kasvet, suratlar 
asık, ağızlar hap yuhnu9. Neıe, 
ıUrur denllen ıey unutulmuı. 

--
lstanbul Tapu mlldUrlUOUn

den: Ayvan1ıırayda Korucu Mehmet 
çelebi malıalleaialn Aynoıaray cad
dealnde eakl 27 ve yeni 23 No He 
murakkam BedHtant elhaç Hfiaeyin 
efeadinin vakfiyesi mucibince mftlki· 
yellen ç kararak Degirmendere cami
ine ua luf et mlı oldutu dükkAn ıırsHı 
lıtanl ul Evkaf idareıince Sndettine 
aatılm t ise de bu yerin tasarruf 
kaydı bulunmadıtından Hnetaiıı: ta
sarruf ata kıyasen tabklkab m hıılliye 

icrası ıurefle tııurrufu teıpit edilece· 
~iaden meı.kür arnya batkacn t asar
ruf idd a edenler varsa on bet glin 
z rfında latanbul Tapu id ııreaine 
müracaatları illn olunur. (299) 

Muallimlar İstek
lerini Anlattılar 

Mur llimler BirliQ'i umumi kongresi 
dan saat on dörtte Hnlkcvinde top
landı. Muvakkat idare heyetinin 
raporları n faaliyeti hakkında ko
nuımalar yapıldı. Sös alan muallim• 
ler yeni id ııre heyetinden bıızı 
temennil rde bulundular. Baı'ıc ıı 

muvakkat heyet relıi bay Şevkinin 
ıu temennileri idi: 

1 - Muallimleri bedava muayene 
ve dispanserlerde tedavi etfrmek, 2-
öldfiklerl zauıaa l'•rlde kalacak aile 
ve çocuklarına bir yardımda buluns
bll01ek ıp kıadile doktorların 1aptığı 
ıibl her azadaıa muayyen miktarda 
para almak, 3 - BDtOn 1urtta Mual
lımlu Bir' itinin v rlıtını ılSstermek 
içi• lS.Glerin cenaze meraaimlnde 
bulunmalr, ' - Birlik mecmuuını da
ha ıllmullQ bir faaliyet haline getir· 
mek, S • Bir kooperatif yapılmua 
bU6 bazı matazalardan muallimler 
için ucuz: mal tedarik etmek, 6 Halkı 
tenYir itin• daha fazla ehemmiyet 
yermek. 

Bundan ıoara yeni idare heyeti 
Hçiml yapıldı. ---

Askerlik Daveti 
EmlnönU Aakerllk 'ubealnden: 

1 - muınka deol:ıı sınıfındıo 5(6 ti& 
32i doiamlular, yoklama kaça;ı Ye baka• 
yelırl 328 doJumlularıa artı,tı •e 529 
clofumlular, 

2 - Pi1ade sınıfııadaıa 916 dahil 328 
dahil doj'umlulan 24 nlHo gD•O 1evke• 
dilmek üzere allib altına alınacaklardır. 

5 - Yukarıda yarıla •ı•ıf Ye doium
lulardan bedel Yerecek olanların bedelleri 
nlha1et 23 nlHa a-DaD alııamııaa kadar 
kabili olunur. 

4 - Vnktlle bedel yermiş, heoO. kıt• 
•1• rltmemlş olan erler (efrat) 1 mayııta 
lutada bulunmak llzUre 23 nl1anda ıubeye 
mUracaat etmeleri ilin oıun'1r. 

~ 

Kadıköy Askerlik fubealndenı 
1 - Şubemlsde 7aııılı yull H yabJ1ncı• 

lardan tlmdlye kadar ukerllğlol 1apmamıı 
916 dan 323 e kadar (328 dahil) dofumlu• 
lard- p :1ade •• denl:ıı aınıfına aynlıaıı 
olanlar bu nisanda ıevluıdllec•lılerdlr. 

2 - 'Bu erleri• 9ubeda içtima gOnD 24 
Nlua 93~ tir. 

5 - Bedel .-ereceklerin bedelleri nihayet 
23 Nl1an 93S akşamına kadar kabul edl· 
lecektlr. 

• - Yukarıda yazılı dojumlardan piyade 
.,. denl'I ıııaıflardan olanlar :tı Nı..,_ ll3S 
fllllÜ •ubey• gelmeleri Ye fOkJaaıarınl 
yaptırmalorı llı:ımdır. 

Perşembe akıammdan itibaren 

TÜRK SINEMASINDA 
Mevsimin en hl11t temsili 

BiTMEYEN iZTIRAB 
FRANSIZCA SOLO 

WALTER CONNOLLY • DORIS KENYON • ROBERT ~OUNG 
Amerika'da •e Parla'd. milyonlarca balkın 2öz yaf}arile 

.. _____ ı. •e) rettikleıl muazzam bir iaheıer. 1 

Nisan 9 

Resmi Dairelerde: 
• 

Halkın işleri Niçin 
Çok Gecikiyor? 

( Baıtaraf ı 1 inci yUzde ) 

icra daireıdnden cevap alamıyo· 
ruz. Mahkeme, Bayan Sabireye 
Erzurumda bulunan oğlunun ayda 
beş lira nafaka verme~lne karar 
verdi. Sekiz ay evvel Y edlaci ic· 
raya müracaat ederek bu paranın 
oklunun maaşından kesliip gön
derllmesloi istedik. Hemen her 
ay bir tekit mUzekkereai yazdır· 
dık. HAii cevap yok, bunun se
bebini anlıyamadık. Anlasak ça• 
resine bakmıya çalışacağız. 

Sirkecide Hüdanndigdr caddesinde 
aıçı Ömer de şöyle diyor: 

- iki ay evvel dükkamma ı~ 
ra memurları geldiler. Eualarımı 
haczettiler. Sebebini ıordum. Bir 
senetle bu ıenedin kefil yerinde 
bir imza göaterdiler : 

,,- işte bu borca kefil olmuı
aun,, parayı vereceksin; dediler. 
imza benim değildi. Tam iki ay· 
dır uğrapyorum, eşyamı kurta• 
ramadım, aebebfni sordum ve öğ
rendim, meğer bu iş icra mUra• 
faa hikimliğinin salahiyeti bari· 
cinde imiş. Şimdi müddeiumumi
liğe müracaat edeceğim. 

Adının yıu:ılmB1ını istemiyen bir 
avukat da denıietir ki : 

- icra lılerl gayya kuyuıu gi
bidir. Oradan kolay kolay it ça
kanlamaz. ÇUnkn alacak tahsili 
için vuku bulan her mtlracaata 
borçlu tarafından itiraz edilmekte, 
her alacaklı da itirazın kaldırd
ma11 için icra mfirafaa merciine 
mllracaat etmektedir. 

icrada bunun gibi 20 bin mu
amele ... ardır. Yanaından •onra 
yenileme suretile ihd81 edilen 
59 bin dosyada buna lllve edi· 

lince iki müdafaa bakimi durma· 
dan bunları tetkikle meşgul olu· 
yor, gllnde 80 - 100 davaya 
bakıyor. Bu vaziyette icradan 1f 
beklemek biraz hnksızhk olur. 

ÜAğaloğlu hamamı cıvarında oturan 
Bny Haydnrda üçüncü icraya bir 
alacak tahsili için yaptığı müracaatın 
tam bir senedir neticelenmediğini ya· 
na yakıla anlattıktan sonra dedi kiı 

- Bu, bir alacak lıidir. Borç
luya ödeme emri tebliği tam bir 
buçuk ay sürmüştür. Bundan 
sonra borçlu, borcu olmadığını 
iddia etmiıtir. ı, murafaa haki
mine gltmiıtir. Elde yenileme 
doıyaları alduğu için ancak iki, 
üç ayda bir murafaa yapılabiJmiı· 
tir. Son murafaada da borçlu 
iflAs ettiğini söylemiştir. Şimdi iki 
ay ıonra bir murafaa daha 
yapılacak, borçlunun ifUiı edip 
etmediği tetkik olunacaktır.,, 

Bununla beraber icra dairele
rinde her iıin bHyle silrüncemedt' 
kaldığı iddia edilemez. G6ıterllen 
sUr'atten dolayı memnuniyet beyan 
edenler de vardır. MeselA Nora 
radyo mnğa:ı:ası memurlanndan 
bay Prlklf diyor ki: 

- Hemen 6mrllmlln yansı 

icra dairesinde geçer. Her fıim 
kolayca görülmektedir. Yeter ki 
evrak temiz olsun. 

Galatnda ŞebsUvarbey mahallesinde 
oturan bayan Şekibede demlotir klı 

- Bir hafta evvel mllracaat 
otmiıtim. Bugtln geldim, yokla· 
dım. Borçluya tebligat yapılmıı, 
borçlu gelmit ve borcuna mukabil 
beı Ura bırakmıı, lıte aldım 2f dl· 
yorum. Bundan daha çabu1'- i 
olur mu? 

Nafıa Bakanlığından: 
13/4/935 tarihinde münakaaaıı yapılacağı UAn edilen Irmak • 

Filyos hattı Uzerinde 8 muhtelif istasyonlardaki bina lDfaaboa alt 
llinlar iptal edilerek ı 

Muhammen ihale bedeli ı 60 bin llradan ve muvakkat temina· 
bn da "9250., liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatıP. 
ekıiltmeıi 25/4/935 Perfembe ıUntı öğleden ıonra ıaaat 15 de 
Ankarada Naf•a Bakaolıiı blnaımda Demlryol lqaat Relılijl 
ekailtme komlayonunda yapılmak üzere yaniden mtınakuaya 
konulmuıtur. 

lıteklilerin teklif mektuplarile mOnakaaa şartnaı:nealnde yaııb 
diğer evrakı 25/4/935 Perıembe güoU öğleden sonra saat 14 de 
kadar lnıaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslJm etmeleri IAzıme 
geldiği ve mOnakaıa ıa.rtnameai De mukavele projesi ve lll~iklerin· 
den mUrekkep bir takım evrakı Sekiz lira bedel mukabilinde 
Bakanlık lnıaat dairesinden alabilecekleri llAn olunur. (1757) 

Eskişehir icra MemurluQun· 
danı 1 - Eıkitehirde ticaretle meı
gul iken Eakit•hlr Aı. Hukuk mah
kemesi tarafından S-4-927 tarihinde 
iflblarına karar verilen Eskiıehlrde 
mukim Kara pazarlı zade Hüseyin 
Htı.nU, MUnib ve İımail HakkuuD 
alacakl larının bu illnıa netrl tarihin
den itibaren bir ay iciode alacaklarını 
n iıtjhkaklarıaı üklHhir icra Dal
reaine mOracaatla kaydettirmeleri ve 
delillerinin ( seaedler, defter hulAsa
ları ve ealre ) a11I veya mu1addak 
ıuretlerlnl tevdi eylemeleri. (Pek uzak 
yerde Yeya yabancı memleketlerde 
bulunanların alacaklarını ve iıtibkak. 
)arını kaydettirme mOddeti il&nın neırl 
tarihinden itibaren bir buçuk aydır. 

2 - Müflisin borçlularınıD da yu· 
karıda bildirilen mllddetler içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri 
akıi takdirde ceııaya çarpılacakları. 

3 - Mtıfliıin mallarını her ne ıu· 
retle olursa olsun ellerinde bulundu• 
raoların o mallar tberiadeld hakları 

mabfuıı kalmak ıartile bunlan yuka
rıda bildirilen müddetler içinde Eskl
ıehlr İcra Dalreıi emrine tndJ etme. 
ieri ve etmiyenlerln makbul muaze
retleri bulunmadıkça cesal meaullyete 
ıuğrayaeakları •• rUçban haklarından 
mahnam kalacaldan. 

4 - Bu U&nın neırl tarihinden 

Fatih aulh birinci hukuk 
haklmllAlnden: Dancı Hamdinia 
Fatih atpazarı mutaflar caddesinde 
2 No. da oturaa Tomae ve Simon 
aleyhlerine açmıt oldutu laalel fuyu 
dnvaaıaın icra kıhaan mubakemesin· 
de mGddeaaleyblerln ikametgihlarının 
•eçbuliyetine binaen celpname teblit 
edilemeditindeıa on bet ıün müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar verile· 
rck mahkemenin bakılma11 1/S/9.JS 
tarjhinde saat 11 re bırakalmııtır 
J•Yml mezktlrda mOddaaleyhler mah
kemede hazır bnlunmadıkları tekdir
de ahklmı kanuniye daireıinde dava• 
ya gıyaben bakılacaj'ına dair H.U.K. 
nun 141 inci maddealne tevfikan 
yazılan davetiye teblit makamına 
kaim o:aıak üzere ilin olunur. (300) 

"Dr. ibrahim Zati• 
C.talothı : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeım• aokatı No S 
Heraiin öğleden ıonra baıtaları.11 
kabul eder. 

sonra 18 Niun Perıeınbe l'Ünll ••at 
14 de t:ıkiıehir icra DairHlnde yapı· 
lacak ilk toplanmaya alacaklıların 

gelmeleri n mGfliıı ile mlltterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin Te borcu 
tekeffll eden aalr klmHleria bu top
lanmada bulunmata haklan olduj'u 
ilin olunur. 
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Clil oJ .. Jc. -......., ODU claha 
dyade zamamn laayalperYer plr
lerl tepik etmlfler.. Yaktlle pek 
talalln PJ• elaa mlteYul ft 
_. .. ,...... llayatuu, Taran lm-
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Futbol Maç oda 
A ay Kaz dı 

At Yanşlannda, Bir Yaalı§lık Old 
Kazanan Biletler Yırbldı 

lzmlrtle Spor 
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ESMBB GÜL 
Muharriri ı A. R. Tefrika No.: 7& 

Esrar Kumkuması .. 
Ağa, imamı Odasına Ça§'ırttı, ihsanını Verdi: 

- Nefesin Pek Keıkinmiı Hocam!. Dedi .. 
Dedim.. Halbuki Allah blllyor 

ya.. Makaadım o adamı aefeı 
etmek değil, ıu earar kumkuma
aının dibini delmekti. Ağa bu 
a6zleriml dinledi. Ve ıoara: 

- Peki.. Yaran ı•c•, HDa 

anahtarı vereyim. Git, nefeı eyle. 
Dedi. 
Kadı efendi, aahıraııhk ı& .. 

terdi: 
- Aman.. yalnızca ıtdlb o 

adamla görOıebildin mi? •• 
- Hayır, MeYllna .• 
- Niçin? .. 
- ÇUnkll erteti gOn.. ata, 

beni odaaına istetti. imam ef eD· 
dif.. Al ıunu da, merhuma dua et. 
Nefealn hakikaten keaklnmi ... 
Adamcağız çok çekmeden kahbı 
dinlendirdi. 

Dedi. Ellm• de, bir yağlııa ... 
rılmıt bir miktar ihHn verdi. 

Gene, allah razı olıun ki.. o 
aarra agah olduk diye bir katl
lUk etmedi. 

Kadı Haaan Efendi, aakahnı 

tutub dOtünUrken: 
- Y aaa... b~yle, haa ? .•• 
demiıti. 
Ve.. aankl, o andaa ltibarea 

Zilllll Hasan Efendinin clımajı bir 
· mihanlklyet keabetmlf.. beı OD 

dakika zarfında, beynindeki ·mu
ammanın dilğllmlerinl çöı.llYermiıtl. 

)#. 

Sefer Al•r• 
Sıcak bir atuıtoı alnl idi. 

Daha KDneı dotmadaa l..ık alma 
alon ahile koıuyor.. Kayıklara, 
permelere dolarak Oıklldar cıh .. 
tin• taıımyordu. 

Dona11ma, Sirkeci ile Galata 

arasında, bir hizaya demlrlemlıtL 
Kalyonların, kadlrıaların, kırlan
ııçlana direkleri, renglrenk alay 
ıancaldarlle sllılenmiıtl. Bu ı•mi
lerla gllvertelerinde, çıplak kolla· 
rı, 1Uaeıte parıldıyan allAhlan, 
kırmızı Ye ıiyah ıubaralarlle le
ventler, kalyoncular, azaplar, ora· 
dan oraya koıuıarak manevralar 
yapıyorlar.. Som albn, ınmoı kab
zah kıhnçlarıaa dayanarak emir 
veren kaptanlar, ellerinde ktlçtık 
boynuz dildllklerl öttlirtlyorlar, ba· 
juıp çairıyorlardı. 

Kaptan Paıaaın rOkubuna mah· 
ıuı olan (Baıtarda) (1] nın kıç 
gtiverteıinde yedi katlı bir mehter 
takımı mütemadiyen harp havaları 
çalıyor, ıert davul aesleri, Marma· 
ranın ıakin ve gUneıle pan'.dıyan 
ufuklarında derin akiıler husule 
getiriyordu. 

lıtanbul ve Üıklldar camileri· 
nln minarelerinde öile ezanları 
okunmağa baıladığı zamıuı, Baı· 
tardanın direğine : 

- Harekete hazır ol 1 •• 
Hayratı kaldırılmıı.. Bu emir, 

btltlin ıemllerl dolaımııta. Aynı 
:ıamaada, (Sirkeci lıkelHI) nln ilst 
tarafındaki (Sepetçiler k6ıkn) ntın 
rıhtımında bağlı bulunan (Saltanat 
kadırgaıı) , oradan kalkarak (Ya• 
la kötktl ) ntln 6nlndekl ı.
keleye yanaımııb. Parlak ve 
berrak Apatoı gtlneıl, bu kadır
ıanın baıtan baıa albn Ye mine 
işlenmlı tezylnabaa çarpıyor .• 
Etrafa, emıalıis bir haımet ye 
uımet saçıyordu. 

(Arka11 nr) 

[1] Amiral gemiıi. 

SOR POSTA 

l Merhametli 
Ka11nana I 

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

Hollvut - Ho.iTut'un 17 numa· 
rah nyıaı Suat Derviıln, MlnGr 
Slley•anın Te Elif Nacinin Jasıları 
ile lntlıar etmittir. 

DlkU - Halkevleri merkezi tara· 
fından Ankarada Çlkarılan bu aylık 
mecmuanın ( ~6 ) ıncı eayıeı lbrakim 
Necmi, Remıi Oğuz, Namık Orkun, 
Zeki Me1ut, Nuarel Kemal ve diğer 
yazıcılann muhtelif yaıılarlle çık· 
mıwtır. 

Eskişehir icra memurıuıun· 
den: Eakitehir poltaneain• 15 lira 
91 kurut itaaına borçlu Eakltehiria 
lbaaniye mahallealnde 4 eil aokak No 
9 hanede iken halen mahalli ika.net
l'ihı meçhul bulunan Muatafa oğlu 
315 doğumlu Orhangazinin Tekke 
mahallHinden 163-1 No lu e•de kıt· 
yıtlı Ahmet Zekiye teblit edilmek 
Gzere çıkanlan lSdeme emri teblltıiı 
iade edllmiıtlr· Hukuk uıuli muha· 
kemeleri kanununun 141 ci maddeai 
mucibince ödeme emri yerine kaim 
ol•ak ünre llinın aefrl tarihlndea 
itibaren oa ~n sarfında dairemize 
mtiracıaat etmeal lUıumu ilinen tebllt 
ohıaur. 

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

ı .tan bu I ikinci lf~I• memur· 
lutundan ı Mlflia Oaman Pata sade 
Abdtlllı:adlrla lflla lfl•den dolllJI idare 
heyetince alacaklıların toplanmaaına 
llzum ılSaterll•it oldutundan 2214/935 
Pa1arteai ~ntl aaat 14 de dairede 
hasır bulunmaları llıumu illa 
oluaur. (10283) 

BORSADA 
Anadolu Tahvili 

Niçin Düştü? 
Bir Borsacı, Halkın (:) Soa Poıta C:I 
Acele Davrandığını latanbul BORSASI 

Söylüyor 
Son hafta zarfında esham 

ve tahvilAt bonaaında bllha11a 
Anadolu tahYiUerl, mOmea•il 
senedi Ye biıse aenedinde ebem· 
miyetll doklar olmuıtur. MameHle 
llzerinde yaptığımız arqhrmamn 
neticesi ıudur: 

Siyaıl ufukların tealrile bera• 
ber bllhaua Belçika frangının 
altın esaıını terketmesl ve bu 
"Altın esasını bıı:.akma baatah· 
A'ı,, Iıvlçre franıma ve Felemenk 
Florinine de sirayet edeceğini 
dlltUnerek, kupon tediyab ı .. 
vlçre frangı llzerinden olan bu 
tahvil hamilleri, borsaya fula 
miktarda arzular yapmıılar •• 
auküt haııl olmuıtur. Halbuki 
halkımız Anadolu tahvillerinin 
hAmlllerile htıkômetimizln aktet• 
mit oldutu mukaveledeki mad
deyi bilmediklerinden dolayı 
yanlış %ahaba kapılmıılar zarar 
ıörmlltlerdir. 

1922 de aktedilen bu itilif· 
namenin ikinci maddeainln 6 ıncı 
fıkrasında deniliyor ki : 

''Senevi taksitler, ait oldukla· 
rı senetlerin ıubat, mayıs, ağus
toı ve tetriniaanl 1 S de olmak 
llzere her tlç ayda bir tediyesi 
llzım.1369.660.01 lıviçre franaıma 
dörtte bir nisbetlnde nakdea Ye
ya tirket vadeleri. 

Müteakıben llç ayda hulul ede
cek esham ye tahvilat kuponları 
olarak tevdiat icrası ıuretile t .. 
diye olunacaktır. lnlçre frangı, 
binde (000) ayarı olzamlılnde 
6.4516 gram altını ihtiva etmekte 
olan 20 frankLk ıdkkenlD yirmide 
bir kısmıdır. 

Şayet bviçre frangı altın bedeli 
mlılıne nazaran yihde lçtea faz
la kıymetten dlişecek olurıa htı-

8. 4· 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için 

N..,. • 1wlıı 0,7938t0 
Parla 12,01 
lltll "• t,SU 
BrlkHI ,M-
Atlaa -.~ 
c. ••• ,. 2,•!'>85 w,. 6~() 

A-terda• 1,1769 
Pr.. 11,937S 

ESHAM Ye 

1. T. L. için 
vı,.,. 4,2333 
Madrlt t,8080 
hrlla 1,1&•2 
v .,'°... 4,3037 
P .. te 4,"849 
Blkr•t '18,788t 
Belırat 35,18 
Londra Kr. 60.\ 
llHilOH " 1104. Ti 

TAHVlLAT 
Lira 

Bomeatl 1 l-;&o 
Jt3J latlkr•• .,_ 
f.tl"craa Dalllll 9'125 
DIJ'•H Mu. oo.
ISat .. aa teni" 1 ClCe10 

.. • u -.10 
ReJI 1.179 
Traan1 IO,-
Rıbb• 10,-
0aldklar .. 102,
T•k• IO,OI 
11a .... Kr.ro.ıw ıu.-

• • • 190J 84,00 
• • • uuı 11,00 

lieldrtll -.-

Kuruı 
~ 

(H ... ltt CA2S 
<R•t•t) 5150 
(Vült) ~ 

la .. hflblrlllı altla 
(Clallul1•t) .. :50 
(Haalt) uaala Ull 
(Re ... ) • iMi 
tValılt) • 13141 

kOmet lbu ıuretle halll olacak 
farla da tamamea tedi1• •• te .. 
vly• ile taahhlt eder • ., 

Bunua haricinde ıerek bYlçre 
Ye gerek Holaada ••"- ban• 
kalannın albn esasını terketail· 
yeceklerlne dair dtln gelea Eafor
maaiyon ıazetealnde daha oarlb 
mal6mat Ye lıahat Yardır. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-14 -

t - Öz türkoe köklerden ıılen 
ıi" derin karşıaına ( T. Kö.) beldeli 
(alameti) konmuştur. Bunların her biri 
hakkında ııraıı ile uımanlanmısın 
(mütehuııa) yazılannı ıaıetelere ... 
rtceğiı. 

2 - Yeni koaan karıılıklann iyi 
ayırt edilmeai için, gereıfn• ıöre, Fran· 
ıızcaları yazılmış, aynca örnekler d• 
kooulmuıtur. 

3 - K ökl Türtce olan kelimelerin 
buıünkl iıleollmio n kullanılan t• 
killeri aluımııtır. Atb ak olan llalr. 
aelı Ugcüm olan hüküm, Türkoe "tek,, 
köküoden gelen t•kli ıibi. 
insiyaki - lçgDdel • Fr. lnıtlnctlf. 

Örnek; insanların da inılyakl 
hareketleri vardır • lnaanların• 
da içıüdel hareketleri Yardır
Leı bommes auui oat deı ac:
tes instinclfı. 

Gark - Batma 
Örnelr: Geminin ıarkı, yalnu 
içindekilere deif 1, onlann ak· 
raba ye taalükatana da bDytık 
bir fellket oldu - Geminin 
batması, yalnız içindekilere de
ğil, onların soyuna ıopuna da 
bllyllk bir felAket oldu. 

Garketmek - Batırmak 
Garkolmak - Batmak 
Müıtatark, mağruk - Batmı1t 
batık. 

Örnek: Hail istij'rakta ne yap
tığını bilmiyor - Dalım halin
de ne yaptığını bilmiyor. 

Garaetmek - Dikmek 
Gaaeyan etmek - Kusmak 
Gaal - Yunu 

Örnek: lılAmlyette mevta ba· 
delgasil defnolur - lılimlıkta 

ölü yunudan aonra 16mülllr 
Gaaletmek - Yumak 
Gaap - Kapaç 

Örnek: Eaki zamanlarda dere-

beyleri için gasp bir hak Hyı• 
lırdı - Eıki zamanlarda dere
beyleri için kapaç bir bık aa· 
yıhrdı. 

Gaaıp - Kapmaa 
Gupetmek - Kapmak, ıorla 

almak 
Maiıup - Kapak 

Örnek: Mağıup, ldmfn etinde 
bulunursa bulunıun istirdat 
edilir - Kapık kimin elinde 
bulunurıa ıerl alınır. 

Gaıyetmek-Kendiaden ıeçlrmek 
Örnek: Gurubun bu gllzek ıtık· 
ları beni gaıyettl - GOn bat.
aının bu ıtlıel ı111dan beni ken
dimden ıeçlrdl. 

Gatyolma - Kendinden geçmek 
Gaty içinde - Kendinden ıeçerek 
Gatıtmek - Daldırmak 
Ga" - Dip . 
Gayvaı - Dalıaç 
Gaybubetinde - Yokken 

Örnek: Onua gaybubetinde itle
rine kim bakacak? - O yokken 
ltlerioe kim bakacak? 

Gaye - Erek • fr. But 
Örnek: Btıtlln TUrk çocuklanm 
okutmak baıbca ıayemlzdlr -
Batna TOrk çocuklarım okutmak 
baıhca erejimlzdir • Notn but 
princlpal eat d'inıtruire touı IH 
enf antı TurcL 

Hedef - Amaç • fr. But 
Örnek: Ordular! ilk hedefiniz 
Akdenizdir • Ordular! ilk ama· 
cınız Akdenizdlr-Soldatıl Votre 
premler but est la Mediterrannee 

Makıat - Vargı • Fr. Intention 
Örnek: Ankaraya gehnekten 
makıadım ıizlnle prOımektir • 
Ankaraya ıelmekteki varıam 
sizinle g3rDımektir-Sizl ,armek 
vargıu ile (mabadı ile) Anka• 
raya ıeldlm-C'ut dau l'lnten-

tion de vouı rencontrer ( de 
cauaer aYec Yom) que ıub ••nu 
a AnkarL 

Matlup - A!acak • Fr. Credlt': 
ayoir, creance 
Örnek: Ondan yDz lira matlu• 
bum Yar • Ondan yllz lira ala• 
cağım Yar. 

Matlup - lıtek • Fr. Delir 
Örnek: Matlübunuzu iı'af ede
mlyeceğim • lateğinlzl yerine 
ı•tiremiyeceğlm • Je ne pourrai 
pu accomp!ir votre deıir. 

Mefk6re - Ülk8, ldeyel • Fr. 
ideal 

Temenni - Dilek • Fr. Soahalt, 
Yoeu, demande, solllcltude 
Örnek: Sizden temennim o dur 
ld • Sizden diletim odur ki 

Temenni etmek - Dilemek 
Gayet - Pek, pekçok 
Gayret (Bakı cehd, aly) • çalııma, 
dllrUıme 

Gayrete gelmek - Dananmak, 
canlanmak 

Gayrete ıetirmek - Dawrandır
mak, canlandırmak 

Gayretk91 - Yardakçı 
Örnek ı Arkadatlık iyi ,.ydlr, 
ıayretkeşlik k6tlldDr - Arka· 
dqlık iyi ıeydir, yardakcılık 
k6tlldDr. 

Gayr - Ôzıe 
Ôroekı Gayrendft - Ôzgedl 
Gayri - Yad,· ıaz,• maz 

Örnek; Cazip • 16zen; ıayrl
cazlp • yad16zen • milli • uluıal; 
ı_ayrimilll • yaduluaaL 
GayrimuYafık • uygunıuz 
Gayrikabili icra • yapılamaı 

Ga,..tabllki ( bakı ahllk takımı ) 
Yadahlllual ( L ince okunur ), 
abllluııca 

Gayrlalutlld - Eanemu 

Gayriiradi, gayrlibtlyart - irade
sizce, lıtemekıizin 

Örnek; 1 - Gayriiradi hare
ketl•r için kanun, cezayı tahfif 
eder· lrades!zce hareketler için 
kanun cezayı azaltır. 
2 - Gayriihtiyari olarak hab• 
noızı kardım • lıtemekalzln ha
bnnızı kırdım. 

Gayri kabili 11ffy - Bailflanmu 
Örnek; Bu kuıurunuı. gayrikabili 
afiy netayiç tevlit etmfttlr • bu 
•uçunuz bağıılanmaz sonuçlar 
doturmuıtur. 

Gayrikabili inhioa - BDktılmez 
Örnek; Onun ıayrikabill lahlna 
bir yaradıbtı Yardır • onun 
bt'' ·~ımez bir yaradıhıı vardır. 

Gıyı ~.<ahili itiraz - S6zg6ttlrmez 
Örnek; Bu, gayrikabili ltlra• 
bir bedahettlr • bu, ıözğ6tllrmez 
bir bHbelliktlr. 

Gayri kabili kayaı - Bambqka;"" ..... . 
unaek: O, akranlyle gayri ka• 
bili kıyaı bir çocuktur - O, 
taydqlarındaa bambaıka bir 
~ocuktur. 

Gayri kabili tifa - Onulmaz, sa-
vuımaz 

Vrnek: Bu baıtalık ıayri kabi
li tifachr - Bu hutalık onul· 
mu (nYUfmar) bir haatabktır. 

Gayri kabili tabammnl - Çekilmez 
Umek: Onun aıablyeti arbk 
ıayrl kabili tahammtıl bir de
receye geldi - Onun ainirlillğl 
arbk çekllmez bir dereceye geldi. 

Gayri kabili tılAfl - Yerine 
konmaz 
Umekı Bu. bllttln beıerlyet 
lçia ıayrl kabW telifi bir liya 
olur - Bu, bitin luanlık lçla 
yerine kouıu bir kayıp olar. 

Gayri kabW tezelaDI- Sanalmu. 

yerinden oynamaz 
Örnekı Tllrklllğtln terakki ed.
cetlne ı•yrl kabW tezelatll bir 
imanıma •ardır - TllrldDpa 
ilerliyeceğlae aarulmu bir ina• 
nımız vardır. 

Gayri kat'I - Kelimalz, kutlrl
lemez 

Gayri mahdut - Suurm, c•Yrll
m•mlt 
Örnek: 1 - lçlmlıcleld calıtma 
heYeai ıaJrl mahduttur - içi
mizdeki çalııma lsteif 11nır11zclır. 
2 - Ga,..ı mahdut arul -
ÇeYrllmemif topraklar. 

Gayri malıaua - BeW beliniz, 
duyulur duyulmaz, duyulm17a
cak kadar 
Örnek: Ondaki tebeddll, henh 
gayri mahıuı bir baldedlr-On
daki değiıld, hentız beW bellnı. 
(duyulur du1ulmaı) bir haldedir. 

Gayri mal6m (Bakı meçhul ) -
Bilinmedik, blllnme• 
Örnek: 1 Ortada ppl malam 
bir t•Y kalmamııbr. Ortada 
bilinmedik bir ıey kalmamııbr. 
2 - Bu itin akibetl nereye 
Yaracağı ıaJri malimdur - Bu 
itin ıonu nereye •aracajı bi
linmez. 

Gayri mamur - Şenllblz, yad
bayındır 
G•.ırl memul - Umulmadık 

Ornek: En ıayri memul bir 
aırada kal'flma çıkıYercll - Ea 
umulmadık bir uracla kartım• 
çıkı Yerdi. 
Gayri meauı - Alıııhaam11t ıw 
nılmamıı 

(D•va•ı 11 iul Jtiade) 
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H•t•r•t uyanmandan 

yuvalar1nı ve tohuml•r1nı 

SON POSTA Nisan 9 

Yaz geliyor. Tahta kurusu, ainelc, ıivriıinek, güve ve hiltün haıarat uyanmağa baıladı. Havalar iıındıkça haşarat çoğalır. Bütün haşaratı kökiinden kesmek için haşaratın yuvalarına ve e~yaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca fayda serpiniz. ve tahta kuru yunlarını Fayda ile tahrip ediniı. llütun yaı bu muzır baoarattan kurtulacak ve rahat edeoekainiı. 
Hillıasaa epartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erıakınızı telvia tden hamam böceklerini, abdeethanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, UrtıJları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan 
pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Gzerindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutuıu 30 büyük 60 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuru~tur. Hasan deposu: Ankara, lstanbuJ, Beyoğlu . 
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SIK GİYİNMEK İÇİN DAHA .NE BEKLİYORSUNUZ? 
Galata'da Karaköyde kain meşhur 

_,-.....,,....... 

Büyük Elbise Ticarethanesi 

Size; en mlkemmeı 

ısmarlama 
Kostümleri 

1 

\ 

takdim ediyor 

En iyi ve mUntahab 
kumaşlardan, bUyUk bir 
itina ile dlkllml9 va 
kusursuz blçlmlerde 
yalnız 

iki prova 
ile en mU,kUlpesent 
zevk [sahlplerlnl bile 
memnun ve bltmln et· 
mektedlr. 

Liraya 

., 

···I 
/ 

/ 
' 

\ 

Aynı ticaret haneJe: 

K K ve ÇOC L 
mahıus 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla ,. 

Pardesüler 
• 

Mantolar 
Paltolar 
Muşambalar 

ve 

Kostümler 'in 

en tık ve müntahap çefitlerini 
bulacaksınız. 

•• 

1 
~ 

QALATA-KARAKOY Liraya 
~ Tediyatta dahi kolayhk gösterilir. 

TU 
Baş, Diş, Romatizma, Kadın adeti, Grip, Soğuk algınlığı 

Blltlln dllayada tanın~ıf olan 

REVUE SAATLERi 
SGtıı ••rl•rl.: 

Beyoğlu latilılll cad. 399 No. S Mıeırb. 
Galatada, Tin el ıokatında 29 No. lu Meyer 1aat 
tlcarethanHİ. REVUE fabrikalara TGrki7• aatıı 
ıubHi lıt~nbul Bahçekapıda Taıhan No. 19 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 20/4/935 tarihinde •çık ekıiltme ile aatın abnacajı ilin 

edilen "70,, adet Rasat Aleti mubayaası iptal edilmiştir. 

2 - idaremiz ihtiyacı için ıartnemeai mucibince muhtelif cina 13 
kalemde 48 adet Ras•t Aleti ayrı, ayrı pazarlıkla aahn 
alınacaktır. 

3 - Vermek iıteycnJerin ıartnamelerini almak için herıDn Ye 

pazarlığa lttirak etmek lçla de 25/4/935 tarihine mllaadif 
Perşembe günü aaat 14 de %7,S muvakkat· gll'fenme paraaile 

birlikte Cibalide Levazım ve Mubayaat Komisyonuna mllra· 
caatlan. (1791) 

Emrazı dahiliye ' 
Verem, Göğüs 
Mütehaasıaı Muallim doktor 

ŞEKIB HABiB 
Avrupadan döomüıtur. Ayuofya 

Y erebatan, Hacı Süleyman apartma -
nı Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba, 
Perşembe öğleden eonra 'fel. 2303.j 

~---------------, Denizyolları 
iŞLETMESi 

AcHteleri ı Karak3y K8pr0baıı 
Tel. 42362 • Sirkeei Mllhtlrdanade 

Han Tel. 22740 
........ ~--mı! 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 9 Nisan 

SALI gUnll saat ~ de Rlze
ye kadar. "177311 

Son Poeta Matbaaaı 
Sahibi : R. K8kç0 
Neır. MüdOrO: Tabir 

1 Emlak ve Eytam Bankası llAnları J 
fıtanbul Altıncı icra Memurluğundan ı 

Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup 
tamamına Oç yeminli ehli vukuf marifetile (4858) Ura kıymet takdir 
edilen KadıköyUnde Osmanağa mahallesinde Muhtar aokak cıkl 
60 yeni 9 No. lı hanenin tamamı açık arttırmaya vazedllmiı olup 
10/4/935 tarihinde ıartnameıi divanhaneye talik edilerek 11/5/935 
tarihine rollaadif CumartHi gllnU saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 
Altıncı icra Daire1inde açık artırma suretile aablacaktır. Mezkür 
hane Emllk ve Eytam Bankası kanununun maddei mahauaaaına 
tevfikan birinci artırmada en ziyade artıranın üzerine bırakıhr. 
Artırmaya lttirak için % 7,5 teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, 
belediye, vakıf icareai mtiıteriye aittir. fcra lflAI kanununun 126ıncı 
maddHine tevfikan hakları tapu ıicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacakhlarla diiır alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve huıuılle faiz ve maarafe dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 glln içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
llzımdır. Aksi halde taht bedelinin paylaşmaamdan hariç kalırlar. 
Alikadarlann lıbu maddel kanuniye ahkimma göre hareket 
etmeleri ve daha fada malumat almak isteyenlerin 93411677 No. h 
doıyaalle memurlyetlmize mliracaat etmeleri ilan olunur. (85) 

Herkesin evinde 
her feyden evvel 

bir fit• MEY 
z 
ATUZ 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, milleyyindir. Mide ve 
baraaklara zarar y~rmez ve ahıtırmaz. Gllç hazimleri kolaylaşbrar. Kabızlığı 
def'eder. Mide tiıklnllk ve yanmalarını gider:r. Fazla bir yemek ve içmeden 
aonra hluedilen yorgunluk ve ıiıkinliii hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
iaale eclv. MAZON iaim ve markuana dikkat. 
Depoau •zo• ve Botton ecza deposu, Bahçekapu t., Ba•kaaı arkasında No.11 


