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Hitler 
Neler 
' istiyor? 

Letttlra 31 ( H • .,,.ı) - B11r Hll· 
lerln, 6aıia eltlekl M••ft•del•r• 
••lcırı olarak llt•dill l••l•r tama· 
... n i•lll •lma,t11I'. llitler 1•11l•rl 
fdl.or: 

ı 7 - Frorua, lnıllter• t1• Ruıı• 
1.,,..c .. l11tl• •İllilıl•ramak. 
1 2 - Deıtizt/11 FraH11 lc11tler lt11rp 
•emiıl11• •aftl6 o/,,.a/ı. 1 

3 - K11re •rıl••• 550 .,,. ol•· 
CGlc. 

4 - .A•ualorg•J• ilh•lc dmek, 
Çelcoalooakg• hudııtl•11tl11 Al•anga 
lehine taıhihler ••P••lı, D111tzlg 
lcoridoruıuı t1e Memel 11r11ziıi11i, 
•imale. 

5 - Harpten •flHllcl 1niıt•ml•· 
lcelerin Alman11age iad•d. • 

6 - B• •••ıl•11 lıtelcler 11eri11• 
ı•tirillr•• Almanya Milletler c•ml• ._.. .- • 

••''"• t•bar 6lre6111r. _,"' 41~ ' ' Day Bitler 

tina İvanı 
Kararını 

den 
v r 

Mos o
m lerl 

y lend 
Meakova, 31 (Hususi) - lnglllz Hariciye mU•· 
tetar1 Lord Eden ile Bay Lltvlnof ve Bay 
Stalln arasındaki g8rU9m•l•r d•n ak911m 
ltlttl. Son gfJrUfme dUn tilleden aonra 8ay 
Utvlnofun evinde yaplldı. Sovvet Hariciye 
IJomlserl, Lord Edene 'unları aöylemlttlr ı 
" - Yalnız Avrupa aulhunU deGll, dUnya aul· 
.,una de kurtarmak llzımdır. Bunun için, 
Amerika da dahil oldu§u halde uzak fark 
l9lerlle allkadar bUtUn devletler birer "Uzak 
.. rk misakı,, yapmahd1r. 
G8rU,meler çok açık ve samimi olmuı, in- "' 
glllz ve Sovyet meselelerl de ehemmiyetle 
konu9ulmuttur. Buradaki lnglllz gazetecllerl 
Lord Edenin bu seyahatinin çok muvaffakı· 
yetti oldulunu haber elmıtlard1r. Birçok iln· 
la9amamazllklar ortadan kalkmıtbr, 

Bir itti/ak/ 

........ n.· .U ( .il...., J - TN'IPie . 
ı•zetcıi, Moekova'dan ıöyle bir haber •• Etle,. 

Elebaşılar MüebbdKüreğe, Diğerleri 
De Muhtelif Ce~alara Çarptırıldı 

alıyor: Yakında Sovye& Ruıya, Franaa ı ··--·-' · · · · ----- --·-
vt Çekoılovalrya arasında, ıulbu D k ' 
aailamlaıtırmak makııadile bir karıı· aya • 
lıklı yardım miııakı yapılacaktır. 

Frenaede ı Üç Kişi Polisi 
Paria, 31 (Hususi) - Romanya ş·k A 

Hariciye Nazırı Bay Titalesko 1 ayet Etti 
ile Bay Lanl araaında ıörüımeyl ----
ıaıeteleri ehemmiyetle tahlil edl· Dun ayrı ayn iıtidalarla o 
yorlar. Pati Pariıyen " Knçnk kiti Müddelumumiliie mllracaa: 
ltlllf ile Balkan ltUAfı, Anupa edı~ek ~0!1~ k~rakollarında dayak 

yedıkleranı ıJerı ıürerek m 
ıulhunGn en hararetli taraftarları· l · i 1 . uayen~ 

erın ıtemı11lerdir B 1 d 
dar. Bu iki zllmreye ıöre Alman· b' · 1 T h • un ar an 

ırıa a takalede Bay Faikln 
yanın akıllız bir hareketinin tim• ymmda yazıcılık ya B 

1 
Bunu 

Dostluja 

Yakıttıramadık 1 

!Julgarlar 
Mektepl~rinde Türklük 

Aleghind• Bir Film 
Gösteriyorlar 

Sofya, .31 ( Husuıi) - Bul· 
garlıtanın meıhur bir piri var
dır. Adı, Hriıto Botef olan bu 
adam Bulgaristan Türk ldarHİ 
elhnda bulunduğu ııralarda, Ruı· 
yadan gelerek, Romanyada etra· 
fına topladığı 40 • 60 Bulıar ile 
birlikte Tuna ortasında zaptettlği 
( Radetiıki) isimli bir Avusturya 
Yapuruna binmif, Tllrkiye aabilioe 
cakmıı •• daha ilk çarpıtmada 
TllrkJer tarafından tenkil edilmiıtl. 
Öldüğü zaman aarhoı olduğu 
anlaıalmıı olan bu adamın Dra· 
cada bir heykeli vardır. Bulgarlar 
ıimdide onun bir filmini çevirmiı· 
(erdir. Bulgar hükumetinin taavl· 
biyle film, bUtnn Bulgar mektep
lerinde kışlalarında göterllecektir • 

ffrl9to Botefi bir kahraman, 
TUrkleri İH birer gasıp, birer 
canayar ve katil gibi göıtermekte 
olan bu film, Bulgarlığı T&rlder 
aleyhine tahrik edici bir propa· 
aanda filmidir. 

Son zamanlarda Türk doıtluğun· 
dan ehemmiyetle bahHden Bul· 
aar hükumetinin bu tanipklr 
hareketi bayii manalı olıa gerek. 

Yahudi 
Akını 

* 

diden önüne geçmek f çin Şark H d' d ' S b pan ay 
am 1 ır. er est ola k ı Kudüı - YapHan bir lıtatia· Tuna misaklarının hemen yapıl· · t • Ik' · · ra ge • 

mış ır. ıncuıı Iımail Ahmet adlı tlg" e göre 1934 yılında Filistin• 

Ge1t•ral K•11tliliı 11,.,.1 t•nill ettiktu Sottrıı 6ir rnır•ıim•ınnuu/• 
S.liailr 31 (Hususi muhabiri· nlmıı olan miralay lıipayiı, 

-·~den Hat 10,30 ye tel•fonla)- ıivillerden Çalanutu, Vamvakyaa, 
Atıne fevkallde tliYanıhırbi dlin Ma'agariı, müebbet kUreğe mah· 
ıece ı•ç vakit kararını tefhim kum edilmitlerdir. Dlter ıuılulıır-
;tmiı!ir. Bu karara ıöre miralay dan 1 O kiti yirmit•r ••neye, 

lr arafı•, kaymakam Çikantea, birkaç kifl de d aha ufak cezal"ra 
;~makanı lıtefanakopoloı, blnbatı çırptırılmıılardır. 
ıryandafUidiı. binbaıı Çıkante1, (Yunın hıberle rioin arkuı 8 llnoll 

.!!!:baıı Uıkonudie, ordudan çıka· . ""~ f11dfl ) 

Sofyada ~lllk 
ları Başveİtille 

no:plomat 
Görüştüler 

Ali SŞofya~ 30 (Huıuıi) - Eulıar Ba; Vek:ll General Zlatefl, aefirlmiz 
t• •vkı Berker ile, Yoi'uılavya sefiri Sinur Markoviç ve Yunaniı 

il ıeflrl Kolu, bir ıUnde, aıra Ue ziyaret ederek ıörUtUUer. 

malını istemektedir. ( D 3 
evamı üncü ·· d 42 358 h d' h · l · t ' Yuz e ) . ya u ı mu acır ge mıı ır. 11 Eko d6 Pari ,, de diyor ki: s -

" Franaa Kilçllk ltillf ve Balkan üvarı·ı . . N· M .. 
ltillfı araaıodaki lı birliğinin erımız JS usa• 
faydalı bir aurett• devam edebil· b k 1 
:~:~.:·~:ı:oM~::::~;:·· ;::, 11 !.oda~~~rı~':\ GiCliyorlar 
vermelerine •• Kaçak ltiJif ile ltUrakile yapılacak ola 9 WılJetm 
ltalyanm anlaımalarına bağlıdır. " arası at yarlflarında n °

1
slark· 

F h ,__,.._ ti k• O t k·ı d " yer a ma ran11• ll•ume , umllr ve zere eı ı e ılen Türk k' . 
zlften 300 bin ton petrol çıkar- Sah gllnll Patriya vapur·ı • hı~ı 
mak için bir plan yapacakbr. mizden. hıre~~t. edecekti; .. t• rı· 

1 Kafıle, bınıcılik mekt b' talyed•: d .. u M' 1 8 • ı mU· ur ıra ay ay Cevd t K 
Roma 3 l (Huauıi) - H11rbj. 

ye mDıteıan yakında Afrika bir 

( Devamı 5 lacı Jlizde ) 
-~llıli ........ ._.~ ...... sa: ... ~·llCıı . ....... - ........... .. 

r '"" Dünyayı idare Eden 
Büyük Adamların Ka

lemle Portreleri 

Her Hafta 

makam Bay Safın yUzbe ' Bay· 
C K 1 lı · '. •tı ay evat u a, irıncı mUlizı 8 
CeYat GOrkan, birinci m~ll ~y 
Bay Saim Polatkan, mUlazim ~~~ 
EyUp Öncliden mUtetekklldir. 
MUsabakalara airecek l 

• o an 
b~y.vanlar~an . . Kısmet 932 de 
Nıs te blrıncılık ve üçUncUIUiO 
Gudnk te Viyanada altancılıt; 
almııtar. BUtUn dünyaca ehemmi· 
yetle b eklenen bu müınbakalara · 

Bir 
Portre 

ilk Portre Yerıt. 
Yedinci Sayfada 

girecek 9 millet ıunlardır: 
T ürkiye, Almanya, Fransa, j ,· 

)~landa, Hollanda, Iıpanya, Bel· 
çıka, lsveç, ltalya. 

Bu sene musabaknlara flk da- ı 
fa olarak İsveçliler Ye Almanlar 
lıtirak etmektedir. Kıymetli binici· 

Bir 6i11lcfmlzi1t mania •llogışl 
rimlze candan muvaffakıyetler dil· 
eriz. 



2 Sayfa 

Halkımızın tlrketle.r, kumpanyalar balı::
kmda"I tlkllyetlerlnl topla a1a dna 
cdiyo· us. Bup de. lkın Tramn7 
Ş rketindcn flklyetlwlıd okuyaca'bıms: 

Muharrir Bar ErcUm n Ekrem 
Talu: 

- Son yediği darbeden ıonr., 
art k bu ıirketio aleyhinde bulunmayı 
aebuoküıluk aay.yorum. 

* 
Ressam ve karlk•tUrlst Ratıp 

Tehiri 
- Bu ıirket. belediyemizin en 

rayyur yardımcısıdır. Meull bir tram· 
ny hııtt.n n ıeçtiği caddelerin iki 
taraf n yaya kaldırımı düıetmek 
mecburiyet;ndedir. Onun bu mfikel
lefiyeli uyesindedir ki; bir çok cad-
delerimizin kenar!P.rına yaya kal-
dırımı yapıJa bilmi4tir. Eğer bu 
yaya kaldırımları olmasayd·, otomobil 
kazaları, bugOnkOnOn Gç, beş misli 
artardı. Şirketin belediyemizin yapa
cağı bu ifi baıarmuı iyi. Fakat 
mQbarek; belediyeye alt daha birçok 
işleri yllkl~nmekten kendi vazifelerini 
yapmay vakit bulamıyor! 

lf. 

Taksimde Sıraservllerd , 112 
numarala hanede Bey N. Ker1m: 

- TremYay arabalarının haddiis
tiaplanm ımamaları b k'kı dakt 
emir umurlanma akt devam ederse, 
yakında bi.ıtün latanbullular aötlia 
hutalıtına tululacaklaro1r J 

* KadıkörUnde, 1.1odada, Kola· 
tat soka ında 23 numarah vce 
Bayan Semiha "CangUr,,: 

- Kalaba'ığıodan, bnhalılığıadan 

ye ikinci mnkflerinln aılıtından l 

* MOrettlp Bay lbrahlm t 
- Meteliksiz ikten tra vay la• 

ditim yok ki ıikAyet edeyim 1 

~ 
Gedlkp şa, Mlmarhayrettln 

sokaAı, 22 numarah hane, Bar 
HUsyln Avni 

- O l&yığinı buldu. Ben ıtmdl 
herıeyde o!duA"u gibi, gelecetio l'lde
c i ratmuından korkuyorum 1 

··-········-···· .. ·······-····-·-···· ........ ._ .... ... 
r-

N ö betçi 
Eczaneler 

Bugün nöbetçi eczaneler ıunlardır; 
İttaobul tarafı; Şehııdebaıında 

(Üniversite), .Aklarayda (Ziya Nuri), 
Edirnekapıda (Arif), Şehremininde 
(A. IIsmdı), Samatyada (Hadvan), 
Küç.ükpazarda (Küçükpar.ar), Eyilphı. 
(Hikmet), Fenerde (Emilyadi), Lale· 
lıde (SıtJu), Cağaloğlunda (Übeyt), 
Bahçe kapıda (Salih Necati). Beyo~lu 
tarafı; Yukeckkaldırımda (Vinokopulo), 
Galataıarayda l Galatasaray), Fıodık· 
hdn (Hilal), Şi9lıde (Şi.,li), Kasımpa· 
şada (Merkez), Haeköyde (Halk), 
Kadıköy tarafı: Modada (Faik 1.sken
der) Puaryoluoda (Namuk Behçet) 
ecnhaneleri. 

SON POSTA 

Sulh Ceza Mahkeme eri En Çok Bu 
Su.çlar ile Uğraşıyor 

Adliye binasındaki Sultanahmet Birinci Ye ikinci O :ıat demiıtir kiı 
Sulh Ceza mahkemeleri bergtln (50) ile (60) ara- - Kanun, dilencileri boğau tokluğuna Belediye 
•ında dayaya bakarlar. Dnn de Birinci Ceza mah· hizmetlerinde çahımaya mahküm ediyor. s~raerilerl 
hemeai (27), ikinci (25) ıuçluyu muhakeme etmiıtir. de Amme hizmetlerinde ,al11ma cezasile cezalan• 
Bu mahkemelerde görlllen davalarm yUzde seksenini dmyor. Mesel! bakim bir dilenciyi Belediyede 
dilencllikle hırsızbk •uçları teıkil ediyor. McıtebakiıJ de bir hafta çalıımaya mahkum ediyor. Belc-
d kabahat nevinden ı6ğme Ye döğme davalandır. diyenin böyle bir teşkilitı ve bunlara yedirecek 

Hıril.dar içinde de simit, ku11un boru, caket, ekmeği yoktur. ÇUnkU muhtelif yaıta ve tipte 
pantalon çal nlar çoktur. Bunların çoğu kendilerjnJ adamlardır, pistirler. Bu pis adamlara ne it gör-
mlld faa ederken ı dürnlebilir. Sonra hidematı mmede çalıştuma 

" - iş bulamıyoruı, aç kaldım da yaptım. Yer• teıkllaumızda yoktur. Bence verilen bu hnknmler 
•izim." Diyoilar. Bu Ç•iİt &oçlularm çokluğunu infazsız kalıyor. Polisin, Müddeiumumiliğln ve mab-
çocuklar ve gençler teşkil ediyor. kemelerin çalıımalarmın neticesi talbikaiz kalıncada 

Hınıılıkların azalblmaı1 için dlln bir muharrl· auçlular dlr'et buluyorlar. Kanunlarımızın bu mad• 
rfmfz bilgisine gli enilir bir avukaUa görUşmüıtllr. deleri tadil ve •slah edilmelidir. " 

Kaptan, Çarkçı 
Ve Motö cül r 

Bf r Derece Yükselmeleri 
Jçin İmtihan Edilecekler 

K ptan, çarkçı ve motörcU· 
lerin yıllık terfi imtihanlarına 
baılenmaaı için allkadarlnra emir 
verilmiftir. Deniz Ticaret Mekte· 
binde yapılacak olan imtihanlar 
Niaanın birinden yedisine kadar 
devam edecektir. Bir kasım kap
tanlar bu karara itiraz etmişler, 

imtlh na girebilmek için müdde
tin ur.ablmasım, ' ferde bulunan• 
ların da girebilmeleri lmk&rrnııo 
teminlnl latemitlcrdir. 

arife Bir Şikayet 
Beyoğlu 49 ncu ilk mektebi 

hakkında Maarif idaresine bazı 
ıikAyetler yapılmaktadır. Mekte• 
bin IAgamının bozulduğu lddia11 
dolayıaile tal belerin gayri aıhht 
bir koku iç.inde bulundakları ha· 
ber verilmektedir. Maarif idaresi 
tahkikat y ptırmış, mektepde 
böyle bir ıey olmadığı anla11l· 
mııtar. 

llkmektep Muallimlerinin 
Mesken Bedelleri 

lık mektep muallimler:nin, ea· 
ki ıenelere it mesken bedelleri· 
ain verilm ai için, Maarif idaresi 
yeol huıust idare blltçe1in• tah· 
alaat koydurmuıtu. Büdcede de· 
ğişildik yapılmazıa ve iç fıler 
bakanlığı tarafından tasdik edl· 
lirse, bu yaz, muallimlerin alacağı 
buluan mesken bedelleri kendi· 
lerine verjJecektir. 

Fazla içmiş 
Tahtakalede aıçı Hacı lbrahfm 

adlı biri kendini bllmiyecek dere· 
cede sarhoı bir halde ötekine 
berikine urkıntılık ederken yaka· 
lanmııtır. 

Muallimler 
Tekrar 
Toplanacak 

Muallimler birliği konf r ... aı 

nisan ortalarında tekrar toplana· 
rak, kıdem zamları ve mnkam ma· 
tahsisatı me elesinl görüşe-
cektir, Kongrada, alakadar 
kamlar nezdinde yapılan teıcbbUs• 
er hakkında izah t veril cekdir. 

1 

Bu ikinci kongrada timdiki mu
,·akkat idare hcy'eti yerine yeni 
bir hey'et ıeçilecekdir. 

Eve Hiç Girmemiş! 
Sekiz Yıldır Kıı, Yaz Kır

da Yatan Bir Adam 
Bulundu 

Polis dün, Mustafa oğlu Ati 
adlı birisini, yers:z ve işsiz ger.
me auçile MOddelumumUiğe 
'Vermiıtir. Ali ( 25 ) yaşlarında 
dlr. Balkan harbinde çocukken 
Boanadan ge:miş, anaaım, baba· 
ıını tanımayormuı. Hakkında ser
serilik ceza ınm tatbik edileceği 
iddiasını işitince, bu iddiayı f(>y• 
le çürütmek iıtedi: 

11
- Yersiz olmak ıuç değil

dir. B n tamam sekiz senedenbe
ri kıt Te yaz kırlarda yatıyorum. 
Klğ'lthane, T epebaıı kırları be
nim mukenimdlr. Kır ha1'8ıı 
aldığım için de demir gibiyim 
Beni, çalııabl'frmi, diye doktora 
muayene ettireceksiniz. Doktora 

1 

hiç gönderm j iniz. Boşuna zah· 
mele girersiniz. Bana it göıteri
nlz. göreyim. lş yok, it·• ltt• 
bulıam kırda yatmaktan vazgeç• 
mem. Sekiz yddanberl ev içine 
ııirmiı değilim. ,. 

Mnddeiumumilik Aliyi, çalışıp 

~~~~~~~~~ 

70 Bin Lira 
Vergi! 

Bu Para lıtan bul Mez• 
baha ından lıteniyor 
Yeni kazanç Tergi kanununun 

blrlncl maddesi mucibince umumt, 
mülhak ve buıuıt bUtcell daire 
Ye müesseselere v mllnaflh umu· 

· mlyeye hadım cemiyetlere alt Y 

tUccori bir gaye takip eden mll· 
sseselerln kazançları Y rgiye 

tabidir. Bu hususta baı:ı yanlış 
yazılar yazıldı. Bu kanunun iıtlh
daf ettihl mUesıeıeler ıunlardır : 

- Snm r bank devlete aittir. 
Fakat tllccarl gaye ile teıkil etti• 

1 için kazanç vergiıl verecektir. 

2 - Deniz yolları iç ve dıı 
lıletmeal ıla Akay, havuzlar vo 
fabrikaları. 

3 - Belediyelerin tiyatro, 
sinema, otel, ııazinolarlle buz 
f abrikalar1, soğukhaYa mahzen
leri, ardiyeleri ıergi ve panayır
ları, müzayede salonları, Jokan
taları, bAller T• ıu idareleri. 

Kanuna göre lıtanbul mezbe
ha.ının acnelik kar.ancı 1,5 mil· 
yon lira olduğu için tam ( 54 ) 
bin lira kazanç ve bunun yüzde 
biri nlıbetinde buhran verıfııi 
vei'ecektir ki yekfınu ( 70) bin 
liradır. Bu para Nisan içinde 
tehakkuk ettirilecektir. 

Bir Çocuk Daha 
EYvelkl gece Sotukçeımede 

terkedilmiı bir haftalık bir erkek 
çocuğu bulunarak DarOlacezey• 
gönderllmiıtlr. ........ -........... --................................. . 
çalıımıyacağını teıbit etmek ttte-
re Adli,·e doktoruns 2l5nder-
mlıtir. Çalıtabileceği anlatılırsa 
mahkemeye veri:ecektir. 

Mart 30 

Giniin Tarihi 

Birkaç Satır 
Arasında 

Anken, 30 - BugOnkU Kamut&J 
toplantı•ında bHı üyelerin mezu•iyetl 
hakkındaki kamutay batkanla~ı tezkl· 
reıl ve kamutayın 193' A~htoı E7IQJ 
r yan lauaplarına eld encDaıen mas
batalan okunmuf, ıonra lnhlurlar u
mum mOdlrJiitfl 934 biltcHindc 16 blfi 
llrahk münakale 7apilmıtdır. 

lt .. "' GUmrUkte OUzgUnlUk 
GGmrOk itlerini daha dOzgün bit 

hale koymak Ozeri alınma11 lonb eden 
tedbirler etrafında tetkikler 7apılmak• 
tadıı. 

.. lt * 
Irak Kadınları 

Burada toplanacak olan uluılar• 
aruı kadın birliği kongra11na Irak 
kadınlarının i9tirakı kararlaşdmlmııtır. 

* lt .. 
MahkQm Oldular 

Eırar kaçakçılığı yııpan Avram, 
Raeel Ye Fevıinin duruımalnrı aekiıin• 
el ibtlsnı mahkemesinde bilirilmleı, 
8ç0de 14 der ay hapiı n 200 lira pa• 
ra cuuına mahkum olmuıdur. 

lt ,.. * 
Sergiler Komisyonu 

Çarıamba gOnO Ticaret ve Sanayi 
odaıında ergilero iştirak komisyon• 
toplanacaktır. 

~ .. ... 
Neler Oldu? 

Son yirmi dört 1aatte ıebrimfzdo 
beı hırzız.lık, üç yarnlanma hadiıeıl 
olmuı, birkaç klginin Oıtfinde de 
taıınmn11 yasak silahlar bulunnıuıtur. 

"' ... "' Maarif MUdUrlUkleri 
Yeni Maarif mlldUrlüklerl 

teıkllAh hakkındaki talimatnam ... 
nin dünden itibaren tatbikine ba.
lanmıılır. Şehrimizdeki Orta 
mektepler ve Useler de Maarif 
MUdUrlUğüne bağlanmııbr. .. .. "' 

iv r ite R•ktörU 
Üniversite Rektörü Bay c .. 

milin Dıı leleri Bakanlığı hukuk 
mUıavfrliğine tayin edileceği 
kuvvetle söylenmektedir. .. ,.. .. 

ilkmeteplerde 
Köy mekteplerinde, NisnDlll 

1~ inden itibaren imtihanlara 
baılanacak, onbeı glln ılirecektlr. 
Şehir ilkmekteplerlnde de im~ 
hanlara haziranın hafta&ın.I~ 
başlanacaktır. ,.. * ,.. 

Vergi Tahsllltı 
lııtanbulda vergi tahsiUitı, bllt• 

çede tahmin edilen mıktarı bul• 
maktadır. 

... "' "' 
Şehir Mecllslnda 

Sehir meclisi yanndan itibaren 
toplanacak, toplanhlar beş i9ll 
devam edecektir. 

* .. :ıt-
G Ur U l t U MUcadelesl 

ı.tanbul Belediyeai gOrllltU 11• 
mllcadele için yeniden bazı todt 
birler almııttr. 

I_~_' _on_R_o_· s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im __ li_R_ik_ay_es_ı_· ._· ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a __ n_B_._D_ig_o_r __ ~_ı_· :_I 

Yolcu - 1 a4'sn Bey 1.. G latakulesin
dcki 5.ı .. t düd~ğü artık ötmez oldu. içine 
birkaç ~ .. m:a ıu kaçınca bozulmuı. 

Yükselckaldırım İfportacun - Haaan 
Bey 1 Benim beı kuruşa 1attığım dUdUk· 
ler buudaD daha Hğlam. 1 

Yolcu - Saat dUdUğtinUo tamiri için 
avuç dolusu para llıımmıı, D• dorain 1 

Hasan B. - Ne diyecciim 1 Hep ~ .. k' 
biklye : Parayı veren dUdU~U çalar l 
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Hergün 

Yazı Çolc Oldata için 

Bugiin Konamadı 
... .. . . . . . . . . . 

Trakya lmar 
Edilecek 

Ankara 30 - Trakyanın imarı 
ve Trakyada mulu·dr yerleştiril· 
mesi için bir kanun projeı;i hazır
Janmııtır. 

Bu proje ile istenilen ikl mil· 
)'On liralık tahsisatla T rakyada yeni 

köyler yapılacaktır. Trakya Umu· 
mi Müfettişi Bay lbrahim Tali 
lstanbula hareket etm:ştir. Yann 
(bugün) iç itleri Bakam ile bir· 
ilkte Trakyaya gidecektir. Trak· 
)'aya iki Hne içinde 150 bin 
mühaclr yerleıtlrileccktlr. 

l Balkan Oyunları ... 
l Bu Yıl Istanl:Julda 

Yapılacak 
Altıncı Balkan oyunlarının bu 

•ene yaz sonlarında latanbulda 
.. apılması tekarrUr etmittlr. Bu 
karar dün alikadarlara bildirilmft 
\re hazırlık yapılm&11 için hare• 
kete geçilmesi istenilmittir. 

Devlet Demiryolla· 
rında Tasfiye 

Ankara, 30 - Bayındırlık Ba· 
kanlığı dev!et demiryolları me
lnurlan arasında geniı bir tasfiye 
)'apılmaaını kararlaıtırmıştir. iki 
Jtbz memurun mali aene batından 
itibaren tasfiyeye tabi tutulacağı, 
bunlara ikramiye verileceği m•· 
lllur aiclllerinin tetkikine baılan· 
dıj'ı, söylenmektedir. 

Atina Divanıhar
~ini11 Kararı .. ı 

( Baıtarafı 1 inci yüzde 1 

Atina, 31 (Huıuıt) - Divanı· 
••rbln suçlular hakkındaki karan 
b!raı ıonra belli olacakbr. Seli· 
llık divanıharbi dlln sabahtan 
itibaren kendi mıntakaaındakl 
lıyan ıuçlularmın muhakemesine 
başlamııtıl".. Suçluların ıayııı 30 
ıabittir. Pire mebusu Hacibeylı, 
lıyancılarla alikadar olduju için 
tevkif edildi. 

1 ' Venizeloı ile ltalyaya kaçan 
~enfı zabitlerinden yedi zabit 
~ekili, Yunaniıtana dönmek mUaa· 
~deıl verilmek için Napolidekl 

unan konıoloıuna müracaat et• 
~itlerdir. V enlzeloı ta lıyana 
5ıftirak edip kaçanların on ilci 
adalarda oturmalarına müaaade 
için ltalya hUkümetine mDracat 
•tmiştir. 

5 •11nlk Divanıharbi Çabuk 
Davrandı 

Sellaik, 31 (Husuıt) - Dtln 
•~bah it• _başlayan Y enlıebirdekl 
ııvaruharbı, Hki meb'uılardan 
le ankuçoyu bir ılvill aıkerlikten 

urtarmak suçu ile bir sene do
kuz ay hapis ve 6000 drahmi 
Para cezasına çarptırmııtır. Bun• 
dan baıka birkaç ıivil hakkında 
:• beı ıene ile iki araaında 
la apls cezaları verilmiştir. Divanı· 
le arp hafta içinde Jıyan ile ali· 

adar birçok meb'uıları ıorl'uya 
~•kecektlr. 

t Kaçmak latedller 
il Sellnik, 31 (Husuıl) - lıyan 
b • allkadar ve mevkuf il~ bin• 
•fı, Uç yüzbaıı ve Ur birinci 

lnüli . K T le z.ım avala hapiıhanHlnden 
llçmak iıtenılıler fakat muvaf· 

f11k 1 1 

0 amanuılardır. Bunları ka· 
C•rınak isteyen Uç nefer hapıe 
•tılmııtrr. 

l(uçUk Yenlzelosun vapurunda 
Kaptan Ve Telalzcl 

1. Atina, 31 (Hususi) - Istanbul 
tınıauında iken haciz edilen Veni· 
t e.oı;un oğluna ait vapurun kap
"a ~ ve leısız telefoucusunun İ•· 
#ihı . 1 ' k d 
1 j ı . e a a a ar oldukları anla· 
t' 1

111•şur. Venizelosuu Girltten 
eiz·- d ·· b . ~ J., ver gı .ı., an eyannameaı 

v ..... , karu_r- lıi.uda butuomuıtur. 

SON POSTA 

Resimli Makaı.9e 

Ne o:mak istiyorsak baytaa oiduiumuz tip te odur. 
Şüphesi& bir dereceye kadar De olmamızı tayia edea ıey de 
karekterimizdlr. Kimi askeri betenir, çBakG aaker olmak İ•· 

ter. Kimi ıporcuya hayrandır, çünkO kun·ete meftundur. 
-=..:: 

a Neye Hagranız? a 

'OÜNyA 
Bo~s 

,Ş_A "1 Pİ YO "tV 

Kimi paraya tapnr, L unl .. r d ;.ı sen et sah.plerine h y: 11 _ r· 

lar. Heykeller, bugOnkO inaaniarıo ençok tıeğend :k:eri 
tipleri bilyilk yapmıştır. En az hayranlık kazan ın 
adam &timdir. Ne acı hakik'lt değil mi ? 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bulgaristan.da. ihtilil Yok 
- -

Atinadan Verilen Ihtilil Haberini Sofya 
Muhabirimiz Kat'iyetle Tekzip Ediyor 

Atinndan bildirildifine göre Bulgariıtanda ihtilal 
çıkmıı, kıral tahtaadaD lndirilmiıtir. Yunaniatan He 
Bulgari.tan araıında muhaberat keıilmiftir. Yuna• 
nlıtana giden muhacirler lhtllll haberini te:yit 
etmektedirler. 

Ankarada bulunan Bul~ar aeffrl Bay PaYlof dan 
Bulgariıtanla görllttUğll, ihtilAle dair bir haber 
almadıjını, bu ıayiaların doğru olmadıA"ını ıöyle
miıtlr. Bu huıuıta Sofyadaki huıuıt muhabirimiz de 
bu huıuıta ıu haberi Yermektedir: 

Sof ya, 31 (Telefonla) - Bulgarlıtanda bir ihtllAl 
~ıkbğana ve kıralın tahtından lndlrilditlae dair 
çıkan haberler aıılıızdır, burada tam bir ıUkfın 
vardır. Ceneral Zlatef kabine1l mevkitnl muhafaza 
etmektedir. 

Aıkeri Birlik ve Bulgar Kabinesi 
Sofya 30 - Aıkerl birliğin umumi idare heyeti 

General Zlatef kabinesinden memnun olnıadığını, 
bu kabinenin beklenilen hizmetleri görmediğini 

te1blt etmiıtlr. Kabinede dığiıikliğe lntizur olun· 
maktadu. Baıbakan Zlatef bu huıuata hiç bir parti 
meydana ı•tlrllmiyecektir. Yeni partiler teıekkül 

edeceği ve kabinenin değiı•c•it haberi yalandır. 
Demiıtir. 

Romen • Bulgar Hududunda 
iki Türk Öldürüldü 

Sofya, 30 - Romen - Bulsar hoduduada l»lr 
hldiu olmuı, 2 TUrk öldOrUJmUf, 3 TOrk te yara• 
lanmııtır. 28 • 29 Mart geceıi Drenoya kaaabası 
Türklerinden mürekkep bir kafile Tutrakanda 
Slahbare kaaabaıındaki Rumen hudut karakoluna 
iltica etmitlerdfr. 29 Martta bu kafile Kovancılar
daki gul karakoluna oradan da Bulıar hududuna 
HYkedilmiılerdir. 

Bu esnada Romen hudut muhafızları bu kafile 
üzerine at•ı açmışlardır. Bulgar hudud muhafızlara 
da karanlıkta bir kafJlenin Bulgar hududuna glrmlye 
çalııtıklarım görünce kaçakçı ıanmıılar onlar da 
ateı açmıılardır, neticede iki kiti ölmtıı, 3 klıi 
yaralanmııtır. 

Vak'a mahallin• mUıtantak ı&nderilmit he 
1 B i v h ' men tahkikata baılanı mııtır. u gar udut memurları bu 

hldise hakk1Dda ıörllımek tı.zere Runıen hudut 
memurlarından bir mUllkat lstemiılerdir. 

Fransa, Rusy-a, Çek İttifakı 
( Baıtarafı ! iaci ylade \ 

fırka daha ıönderlleceğinl, fakat 
Italyada daimi olarak 600 bin 
kitilik bir ordu meycud olduaunu 
aöylemittir. Yeni bir krunzör de 
denize indirilmiştir. 

Avuaturyada: 

Viyana, 31 ( Huıusl ) - Al· 
manya tarafından lnl'iliz nazırla· 
rına bildirilen lıteklerlerden bil· 
ha1aa AYuıluryanın Almanya ile 
birleımeai iıteği gazeteleri fena 

1 
halde kızdırmııtır. Kral taraftarı J çıkıyor . ., 
l'azeteler, Alman • AvHturya Amerlkada ı 

birleımHlnin önOne itçmek için 
AYuıaturyada krallığın derhal ilin 
edilmesini Gne sllrllyorlar. Rayt· 
poıt gaıetHi, "Hltler bu lıtek· 

lerlle Almaoyaya sarar veriyor,. 
diyor. 

Vlner Jurnal diyor klı "Berlln 

16rU1melerl lfliı edince Franıa 
ile Sovyet Ruıyanın, Almanya 
aleyhin• blrlefmHi meydana 

Vaıiniton, 30 (A A ) A 
· • - yan 

ve mebuaan m•cliılerl h bn , arp t· 
çeslol 401. 998 .. 170 dolar olarak 
kabul etmlılerdır. Bundan bqka 

mecllaten ordu ID••cudunu J l8.SOO 
den 165.000 • çdc:aran, milli mu· 

hafıı kıtaab yekununu S.OOO kiıi 
arttıran ve tayyareler 

sayısını 
900 den 1.447 • çıkaran p . 

1 ro1e e· 
ri de kabul etmiılerdir. 

Sayfa 3 

r ---, 
Sözün Kısası 

/lkmektep 
Muallimlerinin 
Makam Maaşları 

~ervor Bedi 

llkmektep başmualllm 'e mil· 
fettişlerinln makam maaıları ke· 
sildi. BLtçede 700 bin lira tasar· 
ruf için. 

Bu t.ene Maarif bUtçesi biraz 
kabarıktır. Öy:e olduğu halde bu 
tasarrufa lüzum görlilmüş. Demek 
blitçe daha zayıf olaaydı beıki 
birçok ilkmektep muallimlerjnin 
maaş.arı kesilecek 'H yeniden 
birçok ilkmektep kapanacaktı. 

llkmektep muallimi fedakar 
adamdır, çok fedakar, okadar 
feda kar ki her cephede ilk ön• 
atılan odur: Harp olur, kolu 
bacRğı kesilir; iayan olur, Şey~ 
Sait hareketinde muttllim Zekı 
ve Menemende muallin Kubiliy 
gibi kafası kesilir; büt e tasar· 
ruf olur, maaşı keailir. 

Düımana ve irticaa kartı ıa· 
vaşta onun bu fedakArhjını anh· 
yor, alkıılıyor, heykelini diklyoru:ı 
fakat cehalete kartı harpte onun 
öJmesi veya sllrUnmeai değil, 
yaşaması Ye rahat yaıaması 
IAzımdır. 

Geçenlerde eıki Ziraat Baka• 
m Ye değerli sayla• Bay Sabri 
bizde Üniversite aeviyeainln çok 
••ağı olduğunu gazeteleri~ il_An 
etti ve bir sebep göıaterdı: Lıae 
tahıilinln bozulduğu. 

Neticelerden sebeplere doğru 
gide gide bu muhakemeye devam 
edelim: Bizde llıe taballl niçi!1 
bozuktur ? ÇUnkil orta tahsıl 
bozuktur. Orta tabail niçin bo
zuktur? ÇUokO ilk tahlil bozuktur. 

Kültür yapıımın çatıauıdan te
meline kadar her katını muayene 
ettikten ıonra tahıil dereceleri 
araıındaki sıkı mUnaaebetin esa· 
ıına varırız: Maarif bir kUldUr, 
her parçaaına ıamil olmayan bir 
itinanın deieri yoktur •• ıılahat 
plinanda llkmetep, Üniversite Ut 
aynı hizada bulunmalıdır. 

Biz bunu anlamadıkça Üniver
ılte gençleri ara1ında m~ıhur 
Aynlıtaynı bir ıinema reıııörD 
zannedenler ekıik olmayacaktır: 
Hatta o bUyllk Alimi bizim 0~1· 
verailey• profesör olarak ıetır
meye muyaffak olıak bllel 

Dayak! 
Üç Kişi Polisi Şikayet Etti 

( Baıtarafı 1 inci yilzde ) 
birııidir. Ml\ddeiumumilik bunlar· 
da ·berelenme e11rlerl tesblt et· 
tirmlıUr. ÜçnncDıD de Felek 
Muatafadır. Bu, hrtakçılık yaptığa 
lddiaaile Sultanahmet birinci ceıa 
hakimi ônUne çıkanldı. Başında 
ve kulaklaranda aarğılar vardı. 

Poliıde döYnldilğUnn iddia edl· 
yordu. Hakim kendiılnlo muayene 
ettirilmesine ve aerbeat barakıl· 
masına karar verdi. 

/talga Şark Misa
kına Giriyor mu? 

MoakoYa, 31 (Huıul) - Mol" 
koYa ecnebi mahafilindeld ıayiala· 
ra ıöre Almanya ile Lehiıtaa 
ıark aolaımaıına yaldaımular•r 
ltalyanıo iıtlraki mevzubahı f · 
maktadır. Bu halde Stre:ıa kon ~ 
ranıına Ruıyamo da lıtirak etmk 
ihtimali pek ku•Yetli ıörDlm• • 
tedlr. 

MJater 

/STER /NAN /STER l~'VANMA! 
MoıkoYa ricalinin 

' Edenin açık ve sarih olan konur 

1 
malarından ıon derece memnun 
kaldıkları bildirilmektedir. 

Mally• Veklleti belediye tarafınd~ iıletilea Meı
balıaadan kazanç v•rıiıl almaya tetebbü• etmlı. 

H•lbukl belediye ticaret yepamaı. O, ancek laalkıa 
umumi menfantlerioe biJ'met etmekle mükelleftir. 
Kurdutu mUeaaeseler, ihtiklr vuıtaaı olabilecek itleri 
fertlerin eline lır.ıkmak caiz olmayan itlerle m•ııul 
olur. Mezbaha da lunlardan biridir. Mubaha halkın 

aıhhnti, menfaati Ye hayah ile alakadar bir mleaaea•· 
dir. Bu mueaı~aenio bir ticaret mOeHeıHl gibi çalıt· 

JSTER iNAN 

1 

aaıı, H ticaret yapnıa7a kalkma11 dotru dejildlr. 
Mali7• VekAletinln bu mOuıueden kaıanç nrıiıl 

almaya kalkması, onu k&rla çalıtan, halkın cebinden 
para kazanan bir mluHıe telakki ettiğini ıöıterir. 

Mezbaha etten çok rulm aldıjı lçln Maliye bakan. 
lafı bakıız da detlldir. 

Bu takdirde belediyenin ticaret yaptıtına laanmak 
liaımıeliyor. Diz buna inanıyoruz. Sen de e7 kari, eti 
pahalı )'•diQ'ine ıöre, buna; 

/STER iNANMAI 

Sofyaya Kar Y•O•Y0
' 

H ·) - Burada Sofoya 31 ( uıull kt 
mUthiı bi; kıt hükllm ıOde b 
dlr. Sofyaya bütDn gece eYam 
ıurette kar yatmııtır. 

Adir atik Denizinde Fırtına 
Y 31 (A A ) - Dnnden· 

b ~Aomd.a tik ienİıinde ıiddetll 
erı arya kt di 

bir fırtJna devam et!°• e r. 
Birçok ıemilerln battıg• haber 
verilnıekt• telefat ve ıayıahn pek 
bOyOk olduğu tahmin edilmektedir. 



Karaman 
Köylerinde 
Son Posta 

Karaman, ( Huıust ) - Baı 
Kıılaköyll 89 cYli Ye 322 nDfuzhı 
ıirin, bağlak ve bahçelik bir köy• 
dUr. Buranın ba§'lan çok verimlf· 
dir. Köyde bilhaua pekmez ima· 
line ehemmiyet \er ilmekte ve 
Baı kışla pekmezleri hususi blr 
itina ile haz.ırlanmaktadır. Aşağı 
ve yukarı mahalle adile iki kııım 
ayrılan bu köyde akar ıu yoktur. 
Civarında bir dero varsa da auyu 
pek azdır. Kö} de meyvacı·ığa 

ehemmiyet "er lmekted;r. Gayet 
nefiı olan armutları Karamanda 
pek meıhurdur. Yeni y-.ni fıstık 
yetlştirilmeğe ve ağaçlara fııtak 
aıılanmayada baılanılmııtır. Kö· 
yün gayet gfizel bir mektebi, 
çalıııkan bir muallimi de vardır. 
Muallim Bay f aa köyde yalnız 
çocukların terbiyesi ile deiil, 
köylünün tenviri ile de mcşguJ 
olmaktadır. Bu muallimin çalıımaaı 
aayeainde bütün köy halkı okur 
yazar hale gelmiştir. Köyün bll· 
ttın yolan düzgündür ve köy 
telefonla kaza merkezine bailıdır. 

Karamürselde 
Bu Yıl Ekin Ve Meyva 

Vaziyeti Çok fyi 
hmlt, ao (A.A.) - KaramUr· 

ıelde bu yıl ekin vaziyeti çok iyi 
olduiu gibi meyYa ağaç.lnrının 
vaziyeti de çok iyidir. Havalanıı 
iyi gitmuinden hergUn Y alovad:m 
otomobil seferleri baılamııtır. 

Adana Belediye 
Meclisi 

Adana, 30 (A.A.) - Belediye 
Vecliai toplantıya çağmlmıttır. 
Toplanbda 1935 yılı blitçeaioin 
mllıakereıine başlaaacaktır. Bele
diyemizin 935 Yaridat bUtçealnin 
geçen yılda'l fazla olacajı Ye 
buaun 527 bin liraya ulaıacağı 
umulmaktadır. 

•••••ıtı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aa 

Son Posta 
\'e-.1. et1•I. .... adı. •• allı ıueteel 

Eaki Zabtf)'e, Çıtalçefme ıokala. H 
l&TANBUL -
Ouetemiıdo ~ıkan • j'8!t 
ve rtsimlerio bütün lıaklan 
maWuz. Ye paetamlae aiMia 

A80NE FIA TLARI 

TAKVİM .... 
Gla PAZAR 
il a1 MART 911 

L•• 
144 

Rumi Arabi 
16 Zilhicce USJ Mart 1111 
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SON POSTA Mart 30 

ML ET HABERLER} 
1 Yurt Tarihi 

T 
Sultanbahçe 

Kandırada Köylüye 250 
25 Bin Meyva Fidanı 

Bin Fındık 
Dağıtıldı 

1 lstırancanın 

Cennetidir 
Kandıra (Hu· 

ıuıi) - Kandı• 
ra 350 evll, 3 

Çorlu Sineması fşlemeğe Başladı 
ıaire gibi eğlen• 
ce yea-leri yoktur. 
Bunun için halk 

daha ziyade me· 
airelera rağbet 
etmektedir. 120 
rakkamlı Baba· 

nahly eaile bir-
likte 47 bin 
nllfuılu Ya deniz 
yllzllnden 75 
metre yllkHklik· 
kurulmuı bir 
kaza merkezidir. 
Kand,ranın beı· 

te dördll balta· 
hk, Uıttarafı 
kcreıtelik olmak 
lizere 38 bin 
hektarlık orma• 
n1, 2 bin dlS
nümlUk •er'ası 
Yardır. Ka1aba· 
da ve bütün 
köylerinde mek· 
tep Yardır. Çorluda siydirilen 9ocuklar 

tepe mesiresi bal· 

kın en çok rağ· 

bet ettiği yerler· 
den biridir. 

Kandirada mey· 
vacılığa ve bağ· 

cıhğa çok b.zla 
ehemmiyet Ye· 

rllmekte, zira• 
at memuru Bay 

Selahaddinde lyl 
muameleri, öğUt· 

leri ye halka nr· 

Ka1abadakl 
mektep muhte• 
littir. Ayrıca 
yatı k11mıda var-
dır. Maarif me-

Çorlu ( Huıuıt ) - Belediyeye ait olup metruk bulunan ıinema 
Çocuk Etirreme Kurumu tarafından faalifete getirilmlttlr. Buradan &ide 
•dilen para fle flkmekteplerdo okuyan 42 yokıul çocuta kurum tarafın• 
dan elbi1e, ayakkabı VHaire verilmiıtlr. Bu huaullta mualJlm Ricai ve 
kurum aza1ındaa Osman, baytar K&z.ım ·n muallim Ethemln çok 1arar
lıklan gl>rl 'milttDr. 

diğl malftmatla bu 

alakayı bealemek· 
tedir. Son yılda 

halka 250 bin 
fmdık, 25 bin 

muru Bay Hamit ile muallim ar• 1 
kadaşlannın devamlı çalıımalan 

neticesinde kaaaba halkının hemen 
kiffeai yeni harflerle okuyup yaz· 
nıayı 6ğrenmiılerdir. Belediye kaaa 
ba•ın imarı için çok çalıımalctadır. 

Varidahn azlıtı çalışma aaba1ını 
daraltmakla beraber •• çok hia
aedilen ihtiyaçların önlenmesi için 
tedbirler alınmaktadır. Bu meyan-

Havzalılar \ 

Bir Ortamektep 

istiyorlar 
Hana, (Husuat) - Havzahla• 

rm Uzcrinde israr ettikleri bir 
iıtckleri Yardır: 

Havzada Ortamektep açılması. 
Havzalılar bu dileklerinlıı yerine 
getlrllmesl lç111 icap eden feda· 
karlıktan geri kalmıyacaklarını 
aöylemektedirler. Çünkil Hana
dan her yıl Yiliyet mekteplerin• 
giden talebe adedi çok yUksektir. 
Birçok çocuklarda maddi l•kln 
olmadığı için tahıilıiz kalmakta• 
dırlar. Hanada açılacak bir 
Ort:ımcktep Vezirk6prl, Ka .. ak, 
Lidik çocukları için de faydah 
olacaktır. Çnnkn Havza bu kua· 
ların ortaııadadır Ye bayat daha 
ucu,. dur. 

Adana da 

-iki Köy Birleıtirildl ... 

· Ad;nı, 30 (A. A.) - BozanU 
Yenle• battı tizeriada Ye tf mdiye 
kadar Tarauıa bağ:ı bu!unan 
Hacıkırı kôyl Karai1ahya bal!an· 
mııtır. Saimbeyli kaza1ının Koz· 
atacı kGyU ile Kozlu köyü de 
birleıtirilmiılerdir. 

Bolu da 
Orman lıletme Şirketi 
Yıllık Konaresini Yaptı 

Bolu, IO ( A. A. ) - Bolu 
orman iflctme TGrk anonim tir· 
keti yıllık toplantııını HalkeYI 
11loaunda yaph. Hi11edarlanna 
18zde 19 temettü dağıtılmasına 
karar Ytrdl. Şirket heyetiumumi· 
1111 11ki idare lieyetioi tekrar 

ııçmlıtir. 

da kaaabanınelektirlkle aydınlatıl· 
maıı da kararlaftırılmıştır. 

Belediye Baıkanı T e•fik Kon• 
dra kasaba yollarının tanzimi Ye 
içme sularının çoğalblması için 
çalıımalara baılamııtır. Su bah· 
ıinde ilk muvaff akıyeU temin 
etmlı, kaıabaya bol ıu ıetlrt• 
mittir. 

Kaaabada ılnema, tiyatro ve 

meyve fidanı Ye 10 bin bai 
çıbuğu tevzi edilmiştir. Bay Sali• 
haddin bunların naaıl ekilip, naııl 
bakılacağını da köylülere ayrı 
ayn anlatmaktadır. 

Htılisa Kandıra bugllnktl ça• 
Iıımaları 1&yeıinde pek yakında 
her bakımdan lnkiıaf etmiı Ye 
eskiye nisbetle çok değlşmiı 
bir kaaaba halinde görlllecektlr. 

Tokat Ortamektebinde Musiki Kolu 

Tokat, (Huıuıt) - Ortamektepte Muıikl kolu adlı bir kurum 
yapılmııtı. Bu karuaıa girmiş olan 19 kiti Jaaftada Od gün keman 
derıl almakta ·:re mektep müsamerelerine iştirak etmektedirler. Bu • 
heveakAr talebelerin hocası Bay Ramiz Ayunur talebelerine karp bil• 
yllk bir allka eöıtermektedir. 

T ekirdağında 
Bir Mektep Tale.beı\ Kaza 

Kurıunu ile Öldü 
Tekirdağ (Hususi) - CUmhu· 

riyet Milddeiumumiıi Bay lbralıi· 
min Edirne lisesinde okuyan Ye 

bayram mllnasebetile T eklrdağına 
gelmit olan oilu Haluk burada 
feci bir kazaya kurban sıltmittir: 

K"ra ile oturdukları evin ken· 
diıinden Uç yat küçllk oilu çifte 
ile karga vurmak için Halukun 
odasına girdiği zaman naıılaa 
çifte kendiliğinden patlamış Ye 
çıkan kurıunlarla Halukun götnıU 
delik deşik olmuıtur. 

Bu kaza Tekirdağında bOyftk 
teHaaOr uyandırmış, yapılan c_. 
aaı.e merasimine ortamektep tale
beıl de iştirak etmiı Ye cenaze 
eller llıerinde tapnarak kabre 
naktolunmuıtur. 

Malatya da 
Bir idam Mahkumu 

Öldürüldü 
Malatya, {Husu•i) - Malatya 

Aiarceza mahkemesi tarafından 

ııyaben idama mabdm edilmiı 
bulunan Keferdizfn Ag.-an k6yln· 
den Zlilfikar otlu Recep jandar
ma larla müsademe ctmiı Ye bu 
müaademe neticealnde aın olarak 
yakalanmııtır. Recep alb clnaye• 
tln faili idi. Yedi yıldan beri kaçak 
olan katil bu mnddet zarfında 
dailarda yapmııtır. 

Malatyada Bir Yangın 
Malatya, (Huauat) - Şehrin 

Akpınar ça11111 mevkUnde ye 
Sivas caddesi üzerindeki Maliye 
tahsil ıubeaindeo bir yangın 
çıkmıı, fak at derhal yetiıilerak 
büylimeaine meydan •erilmeden 
ıöndnrnlmftştnr. 

UzunköprU (Huaust) - Şimalde 
Karadenlıe dayanan " Istıranca ,. 
balkanlarının içerisindeki tarihi 
ye?"lerden birisi de Sultanbahçedlr, 

Burası Saray kasabnaına dört 
1aat mesafede yUksekte kurulmuı, 

hava&ı ve suyu iyi, manzaraaı 
gl1zel, arazi&i hayvanat yetiıtl.,.. 

mege müsait, bol orman:ı bir 
kaıabadır. Odun ve yakılmıı 

kömür istihsalatile meıhurdur, 
Sultanbahçe ismini tarihten almıf' 

tır. Düğllnclller, Alpullu, Çorlu ve 
alt ay kalelerini yaptıran Iran ordusu 

kumandanlarından Mahanla öztürk 
Bakakıoy hanın oğlu Mirza Demli 

Han ile kızı Kiraz Banfı terafı~ 
dan yaptırılmıı bir kale idi. Bu" 

rada mini mini bir asma bahçe 
ve bir ıaray yardı. Bakak Soy 

Han Sara kasaba1ında Babll 
medeniyetini temsil eden m:marl 

eserlerinden Asmalı bahçe &ara• 
yım tanziren Mirza Demir Hall 

ve Kiraz BAnu da Sultanbahçedı 
böyle bir eser ibda eylemiştir. 

Mirza Demirhan Iran haneda• 
mndan Sultan Fürüzane ile 

burada evlenmiıtir. Sultan 
Fllrlııaneye cihaz verilen bu 
kale Sultanb11hçe adını almıı 
Ye aradan binlerce seneler geç• 

tikten sonra bile bu yer hAll 
adını kaybetmemiıtlr. 

Kırım Iranın Trakya tarihlae 
nihayet Yeren Makedonyalı la• 
kender buraya uğramışb yeri ve 
kale1f beğendiğinden asma bah• 
çenln gtın doğdu tarafına bir 
kule yaptırmıı ve bini'.erinln 

hatıralarını teyit etmek kadirıi
naahğında bulunmak için biri 

erkek diğeri kadın iki heykel 
koydurmuıtu. BilAhare bu hey• 

keller yeraltı kalealoe kaldırıl• 
mıı toprağın haris kucağında 

ıaklı kalmıı bulunmaktadır. It
kenderin zevalinden ıonra burada 
kıral Vha Dodoplosun bUyUk 

oğlu Jan Polikiltos idi. Buraıı 
birinci Muradın zamanında açıl· 
aıqbr. Dedelerimizin eline geç• 
ti~inde burada Solon Yorgi)·adlı 
iımlnde bir rum kırallık edi} or

du. Burasını ahiler tUrklerindea 
Akatekin, yağız Demirhan, Ak 
han isimlerindeki müfreze ku• 
mandanlarniın atlı kuvetleri d~ 
kuz aaat ıllren bir su·ar 
tan ıonra açmışlardır. bu ıa• 
yqta kıral Jan Polikiltoı 
kaçmıı, Visradodopulo kalealn• 
11ğııım1ıtır. Fatihler kaleyi gezer
ler iken, kale kapııınıa llzerind .. 
ki fariıt ibareli bir kitabeyi oku
maya muvaffak oldular. Sultall 
BahÇe iamlnl tarihte btlrmııtlı 
lbka ettiler. 

Y atız Demir Han kaleyi gr 
serken kuleden düşerek ıehlt 
olmuıtur. 

Bu ,.hldln abidesi b&la mef"' 
cuttur. Sultan Bahçe derin v• 
utl bir tarihe malik güzel v• 
kayda ıayan bir yurttur. Tralr 
yauın Türk mnlldyetinl anüt ınll"' 
haliflere bile L.abul ettirecek dr 
Uller• maliktir. Sultan Bahç• 
lıtirancanın yer ynın cennetlerİD"' 
den yllce bir kötedir. 

Nurettin Fikri 
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'[ Gönül işleri l 
Habeşistan 
işleri Niçin 
Şapa Oturuyor? 

İtalya n. Habeılstan arasındaki 
anlaınmamazlığın bir bayla devam 
ettiği herkesin itirafındadır. Bu ioia 
dahıl n• kadar devam edeceğini de 
Allah bilir. Son telgraf haberlerinin 
aet.rdıklerl bir haber, telifi çok gDç 
olan iki taraf menfaatlerinin arasına 

' bir de, ıahıi inat Ye duy~lann ka-
rııtığmı gösteriyor ki bu ıuretle 

halyan-Habej ihtilAfı Adeta bir Arap 
ıaçına dönmOt oluyor. Şöyle ki; 

Habeı hükumeti Adiıababada , 
bulunan ltalyan aefirlle nıüzakeratın 
)'apılemıyacağıDa kanidir. Bu adamın 
inatçılığından tikiyetçidir, n o de
iitmeue ltalyan Haheı konuımala
rından herhangi bir fayda beklemenin 
abes olduğunu beyan ediyor. 

Şu hale g<Sre bDUln bir dünyayı 
:Yakından alAkadıır eden bu barııa 
•eya dövOıe inkılAp edebilecek olan 
dava, inatçı bir aefirJa keyfine tabi 
olarak uzayıp gitmiı. 

Tevekkeli Uluılar Kurumunda da 
Çok defa, itler, b8yle ıahııi ve indi 
tellkkiler yüzllnden ıapa oturmuyor. 
Hadi, Habeıistnn Şap denizine yakın 
bir ülkedir. Onun itlerinin 11k sık 
tapa oturmuını bu cihetten mtımkön 
görelim. Fakat Ulualor Kurumuna •• 
olu1or ve onun itleri için bu noktadan 
•e diyebilirf:ı. - Silreyya 

Japonya 
Ve Sovgetler 
Arasında 

Tokyo, 30 ( A.A.) _ Japon
ya hükumeti, Sovyet Rusya ile 
dalyanlar hakkındaki anlaımayı 
bozmaya ve yeni bir anlaıma ak
di için müzakerelere baılamıya 
lcarar vermiıtlr. 

Doıtusu ÖldUrenıer 

Viyana, 30 (Hususi) Geçen 
temmuz ihtilAiine iıtirakten ·ve 
Baıvekil DolfUıll öldürmekten 
ıuçlu eski palis mUdilrll Paul 
Cotzmann ve binbaşı SelfngeY 
•bedi hapse, Korschmann ye 
liönglde lS 1eneye mahkQm 
olınuılardır. 

Edebi 
Tefrikamız 

Belçikada Habeş işi Yine Karıştı 
Yeni Kabineye - H · · - • ~----. 

Bir Sene için Fevkalide ltalya Elçisi Hep 
saıahiyet Verildi " inatçılık Yapıyormuş Brllksel, 30 ( A. A. ) - Yeni 

Van Zeeland kabinesinin mebuı 
meclisinin karıısına çıkıtı birçok Roma, 30 (A. A.) - Parlat• } 
mUnakaıalara yol açmış, eYYelki çıkan Maten gazetesi muhabiri, 
geceden dl.n sabaha kadar mU- ltalya Jle Habeşiıtan arasında 
nakaşalar devam etmiıtir. Eski yeni bir gerginliğin baı göster• 
Baıvekil Bay jaspar, yeni kabi· dlğ:nl, Adisababa'dan aldığı ha-
nenin altın eıasandan ayrılıp Bel· berlere atfen, bildiriyor. 
çika parasını dOtllrmeline muha· Bu muhabire göre, Habeı hU-
lefet etmlı, bunun bir IJe yara• kftmetf, ulual hidiaelerlne dair 
mıyacağmı, bu takdirde içtimai olan müzakerata, inatcılıkla ittiham 
aykm'ıklar doğacağını söylemiıtir. eylediği ıimdild ltalya ıefirile 

Bundan sonra Baıbakan Bay imkAm olmadığı iddlaiındadır. 
Von Zeeland hükumetin siyaaa- Tayyarelerin Hızı 
aını müdafaa etmf f, bu suretle 
iktısadi kalkınmanın mUmklln Gittikçe Artıyor 
olacağını söylemiı, neticede mec- Roma, 30 (A. A.) - Saoya 
Us Belçika frangının kıym•tlen Marketti adlı, dört motörln leni 
dUşUrUlmesl hakkındaki kanunu tayyare, 24 yolcu Ye 7 mllrette-
knbul etmiş ve hUkümete bir batla Milanodan Ramaya ilk 
sene için fevkalade aelAhiyet uçuıunu yapmıı ve bu meaafeyi 
vermiştir. ıaatte vasati 310 kt!ometre ıUr'· 

Londra, 30 _ lngillz gazete- atle bir buçuk aaatte katetmittir. 
Bu tayyare Roma-Liyon-Paris• 

leri, Belçikanın yeni para aıyaaa• Londra arsaındaki muntazam hava 
sını tanip etmekte, altın es&1ına ıeferlerlne tahsis edilecektir. 
bağlı olan devletlerin Belçikayı M k d K • 
taklide mecbur olmaları ihtimalini a e onya omı-

ö~e slirmektedir. • tesinin Bir Cinayeti 
Lıtvanya Aleyhınde Bulgariıtanda Dört Ceset 

Nümayişler Meydana Çıkarıldı 
Danzig, 30 (A.A.) - Utvan- Sofya, 30 (A. A.) - Bulgar 

ya mahkemesi tarafından Memel Makedonyesında Cumaya cı•ann• 
Almanlarından birkaçı hakkında da dört ceset bulunmuştur. PoU. 
verilen idam hllkmUnQ protesto tahkikatına göre bunlar Make· 
için birçok toplantılar yapılmıştır. do lht·1·ı k "t i t fı d 1 Ö nya ı a omı eı ara n an 
spany da IUm Cezasın• yapılan bir clnay te aittir. Ces t-

dan Kurtulanlar Jerd- bir tane.ı tefhlt edilebiJ-
Madrit, 30 (A.A.) - Cum- · ti B t ki k l · 

h 1 • 2 I id hk.n. mıı r. u cese es öy ı partıai urre ıı, am ma umunu l 1 , 
af eden bir emlrna... imzala- say av arından Balabanof a aittir. 
mııtır. Cinayet, 1928 de yapılmııtır. 

Fransada Talebe Grevi Bay Beke Nltan 
Paria, 30 (A.A.) - Ecnebile- Varıova 30 (A.A.)-ltalyan bO-

rin Fransada doktorluk .yapma- yllk Elçiai dün alqam Lehiatan 
Jırını tahdit eden layihanın dıı işleri bakanı B. Beck'i zayaret 
mUrakereai geçikllği içlu Tıp fa- etmlı ve kendiaine İtalyan Saint 
kUlteal talebesi bir protesto Maurice et lazare nişamnın bUyllk 
grevi yapmışbr. rlltbealnl vermiıtir. 

' Habeş İmPeratoru Ru Tafarl 
..... ____ .......... ·-·-··· 1 • il ····-

Henderson 
Silahları Bırakma Başkan· 
lığından Çekilmiyormuı 

Londra, 30 { A.A ) - B. Hen
dertlon, intihap dairealnde aöyle· 
diji autukta, •ilAh•ızlanma kon
feransı baıkanlığındaa iatifa 
edeceğine dair çıkan şayıaların 
aslı olmadığını bildirmiı Ye de
mlıtir ld: 

• - Uzun mual hayatunm 
en gOç devreainl geçlriyoru 
Fakat mes'ut bir neticeye v m.k 
· i bü ku arma ıç n tün vvetimle ç.alı 
devam edeceg· im şmaya . " 

Hakiki Aşkla 
Sahte Aşkı 
Nasıl Ayırmalı? 

"Bundan bir yıl kadar önce onu 
eoıiz bir sevgi ile aevdim ve ona bu 
sevgimi anlattım. Beni de ayni dere
cede ıeYdiğini müteaddit defalar ima 

' eden bu genç, bu defa bana karşı 
ıoğuk bir Yaziyet aldı. Kendi kendim• 
ıebebinl ıöyle tahlll ediyorum. Denden 
bir fotoğraf iatemioti. Den bunu 
redetmİ§tim. Benim bu mukabelem 
onu rencide ettl Fakat ben onu 
hala ay~ stvgi ile ıniyorum. Şimdi 
ne yapayım? 

Karaman; S. M. Ü. R. 
Haldkl HYgf ile geçici sevgi yf 

blribirinden ayırt etmek gllçtOr. 
Fakat bazan ufak bir imtihan 
bize bu huiuıta bir fikir Yere
bilir. 

Bu fotofraf meseleal bence 
gencin aşkını tecrübe için iyi 
bir ·nsile olmutlur. Bu genç siz• 
den uzaklaımak için fotoğraf me
aoleaini vesile olarak ortaya ıllr
mtıştllr. yoksa hakikatte •id 
derin bir seYgi ile aevmlt olsay
dı, böyle baıit sebepten dolayı 
çabucak kırılmaz, bilakiı ılzi 
takdir ederdL ÇUnkll ıevgililerin 
fotoğraf almak, ancak biribirl ... 
rlnl uz.un milddet göremlyecek 
olan sevgililer için cafz olabilir. 
~unu ham etmek, dddJ bir 
aevginin tezahtirll sayılam&1. 

* lsmitte H. F. Beye: 
Annenizin ve ablanızın evlenme

nize karşı gelmelerini tabii görünO~ 
ÇUnkU siz evlenince onlar buglln 
rahat ve lstiklAHerlni kaybede
ceklerdir. Hiç kimse kendi raha· 
tının kolayca elinden alınmasana 
razı olamaz. 

Fabt 9izde onların batın için 
il~l'ebed bekar kalacak değilai· 
mı. yal Mademki eıinl.ıi bulmuıau
nuz. Kazancınız.da iyi fena ıW 
geçindirmlye kAfidir. Annenize 
ve ablanıza vaziyeti anlatıp ka
rarmıD bildirirsiniz. Onlar emri 
Yakil kabule mecburdurlar. Yal· 
nur mes'ut olmak için, onlann ev• 
lilik bayahnıza kanımalarına mey· 
dan vermemeye çallflnız. 

TEYZE 

Yz••a: 
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1ıahbesif. nın 1 Durmuı Ağa, arbk gUlmU--
Mahmut Yesari 22 

Bu, Hacerdif.. Peki, ne a \ yordu : 

Çam Tırtılları 

- Ben, Demir aiadan duy
dum; Bekir efe, latanbuldan ge
len karının yakın alaabası imişf 

Birden durmuıtu, otelin pen
cerelerine baktı. ldriı ağa ıordu: 

- Ne durdun, ağa? 

mııtı? Ne olmuitu da b k Y P- - Karı ile u1d tanıtıkıa, 
haknret ediyorlardı? ' u adar kim bilir f •• Belld el. kanyı çeker 

Du • yanına, kapabr l 
rmuı aga·'· cesaretlenmisıtı".· 

Hacer, perdeyi yavaıça indirdi 
j• kenarından bakmağa baıladı. 
i
ki arkadaı, duvara yakın masa· 
ardan b. · ı b 
1 . ırın eğendl:er iıkemle-
•rı ki ' çe P oturdular. 

Hacer 8 b le ' ca a, pencereye ba· 
acaklar mı? o· . lld b ıye merak edıyordu. 

a bap, önlerine bakarak otu-
tuyorlardı U b 
t.! i • zun oyluıu, ceke-
~n n ceblnd b· r k en ır tabaka çıkara· 
' masanın Ozerine koydu: 

•ta: Sar bo bir cıgara, Idriı 
ldrla ax.a t b '- . 

.. • K • a ••ayı aldı· hıç 
lloi çık d , 

)Ord arma an cıgara ıarı· 
u. 

Arkadaıı k b . terı·ı ' ır ıyıklarını elınln 
ı e •ı•azlıyordu: 

- Demek M b ra11 i ·ı e met Beyin ya· 
yı eımedl ha ? 

ld . •. 
na ağa, bnıını ıalladı: 

L -Kemik kırılın v·1· tt 1-1 qaıt k ıı... ı ay• e1U 
k aneye aldırdılar... Alçıya 
0Yacaklarmış t •• 

Tabakayl geri uuttu 

ttlc; Durmuş ağa, eğer o k6p
lctar er olmasa imiı, bizim Bey 
k tulamıyacakmiş... Köprllclller, 
oıup t· . 1 ye 1fllllf er... Amma doğ-

rusu, Dursun Beylerin Halil ağa
da iyi bakmış ••• 

Durmuı Ağada ııgara aarmı• 

ya baılamııtı: 
- Ecel ır lmt1mİf... Ne ise, 

kurtuldu yal... Arbk bundan 
ıonra dilini tutar. 

ldriıt Ağa, cıgarasının duman
larına dalgın daliın bakıyordu: 

- Bu iıte, Mehmed Beyin 
kabahati varm\, yok mu? pek bi
lemiyorum. iki taraflı aöyliyorlar. 
Mehmed Beyle Bekir Efe araaın
da bir karı dalaYeresl olduğu 
açık açık gayri... amma, itin iç 
yüzilnU doiru hilen yok! 

Hacer, evveli bir köy dedl
koduıu din!eyeceğinl sanırken, 
bir beyle bir efe arasında sreç-
miı bir karı dalaveresinden bah· 
.edince, gözlerini açmıı, kulak
larını kabartmqtı. 

Acaba köylerdeki, dıtarlık 
şehirlerdeki kan dalanreleri na• 
sıldı?. Elbette lstanbuldakilere 
benzemiyordu. Bu dalaverelerde, 
ip, kadının elinde mi, yoksa iki 
erkeğin ellerinde mi idi?. 

Durmuş ağa, ııgara11nı yak· 
mııtı; dumanını havaya llflediı 

Durmuı aaa, seaini yavqlat
mııtı: 

- Burada konaklamıf ta ... 
ldria ağa, baıım geriye itti; 

kqlan çatık, ıuratı aaıktı: 
- Burada emme, sokak Oa· 

ttlnde oturuyor ..• Çekinme, ıöyle. .• 
Ben, dllnden biliyorum! 

Hacer, kulaklarına inanamıyor, 
o~duğu yerde titri} ordu. Bu iki 
köy ağası, muhakkak, kendisin
den bahsediyorlardı. Hacer, Bekir 
efe, diye bir akrabası olduğunu 
bilfyordu. 

Acaba lıtanbuldan gelen veya
hut ıelecek, başka bir kadın da 
Yar mıydı? 

lstanbuldan gelen, Bekir efe, 
diye bir akrabası olan ye güzelce 
otelde konaklayan kadın Hacerdi. 

Onlar, Hacer in likırdııını 
ediyorlardı; baıka bir kadın 
olamazdı. 

ldrls ağa, arkadaşına cesaret 
yerfr gibi ellnl aallıyordu: 

- Bir de, bu tarafta oturmuş, 
ne çıkar? Yabanın gahbesinden 
mi çekinecekıin? 

Hacer, nefeai kesilmiş gibi 
durdu; damarlarındaki kan, buz 

Ç k 1 1 D :r ldrla Ar..a, omuzlarım kııb, - ep en ı ı emir • & 

teyler biliyor s· ı M aga, çok uzaklara bakb ı 
• ız n ehmet B 

bu karıyı, lıtanbuldan t ey, - Kannın, Aktqta aııaıı 
Bütu ıd· • i anıyormuı.. Yar ..• Bırakmazlar, sanırım f 

n Bge Bısıuki, geçtisin( biliyor-
muş.. u, e r Efenin k 

1 
• Durmuı Ağa, acıyormuı gibi 

•t · B u agma ba il d gı mış.. eklr Efe b ! Z • tını aa ayor u : 
yutar, göı. yumar ' e u ebırl - Bunca yıl, latanbullarda 
1 f d ' mme· ileri n t ft b l A e ~ne göz yummaz t ' ı r m f, aYa anmıt. uygunsuz 

ldrıs ağa, düşünceliydi: kan, ana, kardeş aözOmO dinler ? 
- Bunda Nnrdöğenl' Z Paranın yüzil sıcaktır. Sen, bu 

binde parmağı Yardır 1 
b ey~e- kanyı gördün mil ? Hani, dejer 

M h t b · - • elkı... mi barı' ? e me eyı gorme o- k ·· · oşe te bir yandan bir yana dön . Hacer, pencerenin p~rvazına 
. emı) or, eın- _ı_ı • 1• L ı 

me i[Öz!erıni ate, bürUmfi parmaauanm ıeçırm-t, can au a• 
yana döndürüp: Bekir ~·f i~f jile dinleyordu. 
benden alacağı olsun! dl en?' idris Ağa, ellerini açta. kapadı 
daha demiyor. Ayıtğa ~oirk, bır yüzünün çiza-ilerl kı&lfb; aesl, 

il'- . . B k. E a ınca t t k k d 
K ıtı, e ır feyi bulmak 1 k' u u Ye ararsız ı: 

D w 
0 aca 1 . - Bir yol, hurda kabnnin 

urmuş aga glUümatiyordu: 
J d l G bahresinde gördfim. Tllm yoıma - an arma ar, eçı·tver 'il • 

d B k. mez· kıvrak... Göz almasına guı 
S:k· e ~: e.fenin iıini kaybettiler. alıyor... Emme, kendi rengi mi, 

ır eyı, Mehmet Bey, nerede boya kızıllığı mı, ne oyundur, 
bula~ak ?.. Emme, sen, gahbenin gayri, bilememl benim: s6riitüm. 
oyun • ...ıluğuna bak... Kızılbeyliye o, ganya para yetiştırmeal ~Uç 
bile gid. emiyor. Burada oturuyor... olur. Oyunlu gan, Dur~'!! A~8! 

ld bizim Mehmet Beyi, bıldığf gı~ı 
rıs Ağa, hAla düşünüyordu : oynatırl Mehmet Bey, hele ~ır 

- Mehmet Bey, lstanbuldan kurtulaun· ea>miaia• ıayledım, 
gelecek hanım, ge.di mi? diye bir yol 'ı.taobula gôndea:ainler. 
sorup duruyor .•. ·hep ağız bir!iji Burada durC:ukca, bqı belAya 
ettik; gelmedi 1 di} orur. Gabbeyi per. 
ırörmek iatiyor, sanırım. ( Arkaaı nr ) 
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· i D•n•• ,,,, •• d H.,,..ı.,, 1 Deniz Bas taları: Haliçteki Gemiler 
frindistamn ı- lçlerind;-Ekzemad~~~ Nasırdan, Ve-

Kari 1.lektızbları 

~:~:;esi remden, Zatülcenbden, Lekeli 
Hummadan Yatanlar Da Var! .. 

Unkapanı 
Köprüsünün 
Hali 

Hind· ıtanın bu yal pamuk 
Bizimkinill ekiminden alacağı 
iiıde yirmi mahsul hakkmda 

. ı ·dı tahminler neire-
eı mı• ı ,. dilmeye başlaumıı· 

tır. Bu istatist!ldere göre bliyük 
pamuk yetiıtlricl memleketin 
(1935) rekolteıi (4.318.000) balye 
olacaktır. 

Bu miktar bizim normal rekol· 
temizle takrjben 25 mislidir. 

* Berlinden yazıyorlar: Almanya 
Almt:ınNa bir yan~an yUn.e 

k karıı Fıbreyi, dı· 
aza ter taraftan da 

Ysti 1tlri11or ipeğe karıı yalan· 
cısını yapmıya çalıtırken koyun 
ve ipek kozaıı yetiıtirme işine 
ehemmiyet vermeğe baılamııtır. 

Şimdi memlekette ipek bö· 
cekciliğlni yapmak için birçok 
kurslar açılmıştır. Ayni zamanda 
dut ağacı yetiştirUmeıi de teıvlk 
olunmaktadır. 

Hilkumetfn mUzaheretile kuru· 
lan ipek kozası fabrlkaaı anonim 
ıirketl kendisin• teklif edilecek 
yerli kozaların hepsini kilo baıına 
5,49 Rayhiımark fiat lzerinden 
ıatın alacaktır. 

[Bu fiat bizim paramızla 175 kurut 
kadar tutar.] 

* Avrupadakl yUn fıtokları 

/(ara At1ru· hakkında alınan 
pada1c.i gan malumata göre 

bu yılki mevcut 
/stokları her ıeneden azdır. 

(1933) yılı Mart ayında baılıca 
dört bliyUk &anayl memleketindeki 
[Almanya, Fransa, Belçika, ltalya) 
ıtok (28.923) toudu. Halbuki Bu 
miktar ayni m•mleketlerde ve ayni 
tarihte (1934)te (27 .857) Ye (1935) 
te de (25.079) tona dOımUştUr. 
B.ı a~alıım ıiklet merkezi Al· 
manyadadır. (1933) martında (11) 
bin ton yUn• malik olan Almanya 
da bu yıl yalnız (5.859) ton yUn 
ıtoku vardır. 

BOylik yln aanayl memleketi 
olan lngiltere bu heaaptaa ayrı 

tutulmuştur. .. 
Kanada dOnya butday lhtlya

Kanada bul- cının karıılığı olan 
da§ları lıtoklarıD yllzde 

.. dokHmna aahi~ 
ıt1c.Hlm•d•n tir. Bu memleket 
atılmıgacak buğday Hatları 

yUkaelmeden iıtoklarmı satmamıya 
karar vermlıtir. 

Bu karara ••b•p olan vaziyet 

ıudur: -
Arjantin buğday rekoltesini 

tamamen ihraç etmiı bulunmak· 
tadır. Kanadaya bu ifte bUyUk 
rakip olan dii•r memleket Avuı· 
tralyanın da eiinde pek az buğ
day kalmıştır. 

• Berlin, 30 ..- Leh sanayi Hr· 
B-rlinde L•la giıinln kDıat rea· 

•onagl rol yapılm1Jtır. Bu 
Hrgl•l merasimde Bay 

._ ____ _. Hitler, Bay Goe· 
ring, Bay Neurath ile d"i b' ı er ır 

çok Alı:rıan. ıahıiyetleri ve Leh 
ıefirl Llpıkı hazır bulunmuılardır. 

* 1934 yılı son ayı için Çekoa· 

1 
OO b ., )ovakyada yapılan 

"- İıte, Şu Ayvansa

ray Önü De Deniz 

Hastalarının Mezarı

dır. Ölünce Oraya 

G .. ··ı·' ı ' omu ur er •.• ,, 
Evet, nihayet Ha· 

liç bir iıe yarayabi· 

liyorı Kalbi, midesi, 
citerlerl bozuk, aılma· 
b, veremli, gövdeıl 

çıbanlı hasta gemile

rin hastanesi olabill· 
yor. Bunu bana doıt 
gemicilerden biri ıöy· 
le dl: 

Haliç haıtanesinde tedavi 
gören gemilerden birinin 

kaburgaları 

mek lazım. Anlatabiliyor 
mıyım?.. Eh, bu seferlik 
•izi affettik. Fakat başka 
sefere ... 

Kaptan 1ağa dönerek 
aıağıya seslendi: 

- Haliç 6yl• bir 
hastanedir ki, maa· - Salih Reiı, akıama 

giderken kömür torbala
rını unutayım deme, &eni 

Haliç hastaneıinde 
)'•tan hasta bir ayağının başparmakların· 

motör 
kalmaz, 
dipdiri, 
taptaze 
çıkar .. 
ıonra bir 
i ı çinin 
baımda 
durarak 

yeni dö 
kili mUt Haıtaneye yeni düşen Altay npuru 

zallah, Me-.ll dllıllrmeye, ha:ur ı bir makineyi ıösterdi: 
mezarları da Yar. Bir gemi teıhlı - Bunlar hep geminin bil'er 
ten ıonra tıpkı bir Yeremli gibi tarafı.. Bizim hastalarımızın da 
ölUm damgası vurulur vurul• insandan farkı yok. Bakın bu 
ma:ı mezarına gatlirlllUr. Sonra makine dalre1inln en mühim lhti· 
Haliçteki doktorlar, Haliçteki yaçlarından biri. Belki de bir 
hasta bakıcalar, Haliçteki basta ciğeri. Bunıuz koca gemi iıleye· 
gemilerin hali görUlecek ıeydir. mez, clteralı lnaanın yaıamadıtı 

lf ılbl .. 
A:ıap kapıdaki havuzlar idare• Altayın ökatırUklerl daha ke .. 

sinin genlı meydanından geçerek kin.. GUvertede çalııan lıçiler, 
sahile inince, uzaktan uıaia ge- ellerindeki çekiçlerle geminin bir 
milerin ökıllrUklerl baıladı: Ame· yerine dokundukça, derinden 
leler, tahta halatlar lserlnd• öksllrUkler duyuluyor. Baı:an o 
Nl:ı.ım vapurunun demirlerindeki kadar çok dokunuyorlar, çekiçler 
boyalan (rHpa) çıkarmata çahıı· 
yorlar.. ta denize doA'ru mlltema· 
diyen bir çeki~ döA'UıUdUr, ildi· 
yor.. karıı güvertede kızıl bir 
atetin 6nllnde demir eriten lıÇl· 
lerln bağırııları.. bir kömlr yığını 
içinde demir törpüleyen bir tayfa 
ileride kaptan köprUsUnUn tahta· 
)arım yenileıtlren bir marangoz ... 
Kllçllk tahta iıkeleyl ipleri tuluna 
tutuna geçtik. Nazım vapurunun 
gnverleaine çıkınca, siyah, kirli, 
bir toz, kömür yığını gftzlimilzU 
aldı. Hani o, beyaı, gıcır gıcır 

güvertelerinde zevkle gezdi~im z, 
vapur1ar, demek hastalanınca böy
le kara kuru bir hale geliyorlar!.. 
Ne ya:ııkl.. Güvertenin biraz ileri· 
ıinde ambar kenarındaki demir dU
ıemeyi çekiçleyen bir işçi bağırıyor: 

- Ha olan Osman. ha celmedi 
mi bizllm pey 1Ur ekmekler ? 

Altııyın kaburgalarında bir ameliye 

o kadar çok sallanıyor ki, gemi
nin öksllrllkten tıkanacatını zan-

nedeuinizl. 
Genç adamla dik, demir bir 

merdiven çıkınca karşımıza koyu 
aarı saçh, koyu aarı bıyıklı 
ılıman, babacan biri çıktı: Gemi· 
nin slivariıi .• 

dan vince sallan dmrım. 
Kaptan bana döndU, ilave 

etti: 

- Efendim, bizim gemicikle· 
rimiı her aene hastahanede ihti· 
yaca gere yatmak mecburiyetin• 
dedir. Eh, belli olma:ı ki, birgün 
bet giln, on gün hastalığı anla· 
tılmaz. Fakat btç beklemediğin 

bir günde de hastalığı ortaya 
vuruverir, gümbür gOmbllr nalları 
havaya diker. Onun için, her 
aene bizim bu yavrucukları alır, 
doktorlarına getiririz. Bir kaç 
doktor, bazı mUteba1111 gemiciler 
koca hastayı muayene ederler, 
kalbini, ciğerlerini, barsaklarını, 
iıke~belerinl araştırırlar , çı• 
banlarını yoklarlar. Baktılar ki 
bir kötülük var, hemen reçet•· 
ılni yazar, ayına göre baatenede 
yatmaaı lllıumunu bildirirler. 
Yoooook, bir bozukluk germedi
lerml, baat• birkaç gün durur, 
gider.. O zaman sen sağ, ben 
1ellmet •• 

Altay'ın babacan kaptanı 

enıesiol katıyordu. 

- Bu mubareklerln haıtahk· 
ları da, in1&n h.aatalıklarından 
ayrı değildir. içlerinde öyle 
mızmızlara da çıkar ki... Bir 

bakarsınız mllbareğin titizliği 
tutar, gitmez de gitmez, lıle
mez de lılemez, dönmez de d6n· 
mez... Hani arsız kıılara benzer. 
Tam hutaneye getirir yatırırız. 

Bu seferde burada durmaz. Ma
klneılndekl kUçUk bir gevtekllğl 
düzeltir düzeltmez, hanım hanım• 
cık uslanır . 

Kaptan glUUyordu: 

Daima Unkapanı köprOsün· 
den geçerim. Köprilnlln sağ tara• 
fı harap, berbad, eski tahtalarla 
kapalı bir haldecıir. Halicin kaa• 
vet verici hali yetmiyormuı gibi 
bu köprUnlin de bakımsız bir 
halde kalmasına gönül razı olmr 
yor. Hiç olmazsa muvakkaten 
olıun burası biraz düzeltilemez mi? 

Unkapa1u okuyucularından 
B. T. 

'ehlr Tiyatrosunun Parasız 
Temalllerl 

lıtanbul belediyesi, halkı 
zlihrevi hastalıklardan korumak, 
ııhht öğütlerle uyandırmak için 
Şehir tiyatrosunun blr gece&lnl 
parasız olarak halka aç.h ve bef 
altı haftadanberi "Zehirli kucak,, 
isimli bir piyes oynuyor. Fakat 
bu piyes daimi olarak talebey• 
gösteriliyor. Halk içinde biç 
kimse bu temsile gitmek lçlD 
bilet bulamıyor. Paranı temsil 
biletlerinin yalnız Üniveralt• 
rektörlüğUne veya Halkevi reiı• 
liğine verileceğine, latanbulull 
her semtinde bulunan f rka ocak• 
larına taksim edi.meai dab• 
mUnHlp değilmidli/. Bu suretl• 
her semtin halkı parasız tem11I~ 
den istifade etmiı olur. 

Takılm Sıruervll•r 
Ahmet Kamil OıkU ............................................................. 

smda nasıl tedavi edersiniz?" 
Demeyin. Bir gemi bu haıtatık• 
lardan en kötllsUn• yakalanıa, 
yine iylleşlr. Yalmz it paraya 

bakar. 
Kaptanın ıözUnO kestimı 
- Bir ıual.. Sizin haıtalarınıı 

içinde na1ıl derler, bpkı doğu-
bastaıı •. 

- A.. Yok. Iıt• o ba1talıll 
bizde yok. ÇUnkU gemilerimbla 
hepsi erkektir. Birçok canııl 
ıeylerde erkeklik, dişilik yardıtt 
fakat gemiler bu kaldedın iıtlıo• 
edilmlttlr. Y alnıı geminin alit .,_ 
edevatında, makinelerinde b6yl• 
birer hassa var. Meaeli ıu dire' 
ğln halkasına bakın. Şu uzu• 
demir ..• Erkek, ıu yuyarlakt•" 

Diıidir. 
Kaptan baıtaların vaziyetı,I 

anlatırken Halicin ortasında d~ 
mir atan boyah, dipdiri, taze llP 
sıeml gösterdi: 

- Bunlar artık lyilettiler, Y~ 
· rın bllıblltlln hastaneden çıkac•.~ 
lar. Bakın bu bizimkiler gt 
lberlerinde haıta hali •ar mı? 

Kaptan elini kaldırmıı gaıtl' 
rirken, birdenbire: 

u Hah!.,, Dedi. Sonra Ay•' 
Hray önlerinde yatan beyaz bİ' 
ııemiyl gösterdi ı 

- Iıte ora111 da deniz ba•tl' 
larının mezarıdır. Bu haatahaD~~ 
ıifayap olamıyarak ölen gelO...
oraya çekilir ve gömlilUr. Her~ 
bir parçaıı sökllltıp ıatılarak, ~ 
gün yok oluverir. Bizim meı•' 1 
hemen hem•G fillerin mezarhi

111 

benzer .• 

* d' 
Dönerken kalafatçılar aoU

11 ~ 

0 1 I"' ft iıtatiıtikleri 
14817 dikkate değer bir 
btekli ıekildedir. Geçen 

Haliçln, illcı andıran, pis, 
çöp kokulu havaaı, yağmur bulut
lan arttıkça eğırlatı) or. Nazım 

vapuruna omuz vermiı gibi halıiz 
ve bitkin duran Altay vapuru 
gllverteıine geçerken, yol göste
ren genç a.dam ·glildil: 

Elleri cebinde, baıı açık, has• 
tasının baıucunda bekleyen 
babalar gibi, aözlerile daima 
etrafı araıtırıyor. Geziı mak1&· 
dımızı anlayınca, vakurane baıını 
dinlettirirdi: 

- Bizim ııemllerln iki çeılt 
hastalığı vardır: iç ve dış haıta
lıkları. Çıbanlar, kmklar, ekze
malar, yarıklar, naaırlar, çıkıklar, 
uyuz, kızamık, ilıtUnUze afiyet 
frengi, daha bir ıOrU t•Y·· iç 
hastalığı da veremden tutun, za
tUlceru, lekeli humma, sıtma, 
zatırUe, kalb, karaciğer hastalığını, 
cinnete kadar hepılne tutulurlar. 
Maazallah iç baatalıklar tehlike
lidir. 11V eremden yatanlan böyle 
Haliçin pla, berbat, ratip ha va· 

iki gemiyi daha gezdim: Martı rtl 
HOdaverdi gemiciklerini.. pdıt it 
galiba can çekişiyor. Rengi blt~,I 
gllvertesinin bir kenarında ge:.d• 
çamatırları sarkıyor. HUda"er. 

1

1~ 
yılın sonunda Çekoılovakyadaki 
lısizlerln 1ayısı 573.154 ve işçi 
arayan yerlerin iatıkleri ise yalnız 
3868 kiıidir. Şu hesaba göre 
100 boı yer• 14817 talip var 
aemektir. 

- Bizim haı~a un hail arhk 
nakahetl• demektir. Eh, bir aya 

- Bizim hastalarımızı ziyare· 
tiniz unutulmaz ıey.. Yalnız ma· 
lum a, haıtaya, portakalla, elmayla 
ermuda benzer bir hediye ile gel-

liç dört amele mUtemadıY 1_. 

enjekıiyon yapıyorlar: l{ıjg.,-
katranları kaburğalan araıtl et 
döküp duruyorlar. Acaba od• • 
çekiyor mu deraioiz?.- Jf 
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T anesinc Bin Lira Kıymet 
Biç~len Kuşlar .. 

Amiral Byrd Cenup kutbunu 
çevreleyen buı: deryaaı içinde iki 
yı l dan fazla kaldıktan aonra, 
ıef er heyeti ile 'birlikte Ameri• 
kaya dönml!ttUr. 

Amiral Byrd yanında fen•l 
tetkiklerine ait birçok vesika, 
birçok ruim, sinema filmi ı•tir· 

mektedir. Bunları kullandıktan 
ıonra Fen akademisine hediye 
edecektir. 

Fakat ayni zamanda Kutup 
havalislnde yaııyan Plnıouin 
ismindeki kuılardao da birçok 
n ümune getirmiıtir. Bu kuılara 
timdiden Amerikada birçok talip 
çıkmııtır. Amiral Byrd tarafından 
gelirlldiA-ine dair tasdikli ıeha· 
detname ile birlikte aatılmaıı 
fartile beherlne bin Ura verilmek• 
tedir. 

Amiral Byrd bu kuıların ıatıı 
gelirini tayfalarına bırakacaktır. 

Geçtiği 
Yere Sa
adet Sa

Ka-çan 
dın ••• 
Dünyanın 

en zengin ka· 
dnıı Barbara 
Huttondur. Ser· 
velinin dere
cesi (8) milyon 
Ingills liraıınt 
aıkın farıodi
llr. Fakat bu 
kadının hunı· 
ıiyetl bundan ibaret detildir. 

Y\lkardald reaimde tayfalardan 
lkiılle bJner lira eden kuıları 
g6rUyoraunuı. 

Dünyanın En 
Tatlı 10 Siması 
Kimlerdir? 

Şlkago Üniversitesinde güzel 
aan'atlar kUrsllıO profesörü (Mis 
Mart Vilson)a bu suali ıormuılar, 
yerdiği cevabı Royter ajansı 

vasıtasile ilin etmiılerdir. Mis 
M ri Vilıon'un ıeçtiğl tatlı in an· 
lar aıra•ll• 9u11lardar : 

1 - lngiliz Vellahb 
2 - Prenses Elizabet 
3 Japonya imparatoru 
4 Reisicl\mhur Roosvelt 
S Reiıicümhur (Roonet) la 

6 
7 
8 
9 

10 

zevceal 
Papa 
Miı Amelia Earbart 
Liodberı'ln zevcesi 
Mis Sonya Henje 
Zenci danıör Blg Ro
benıon 

lngilter•de Zenginle F ~kirin IJirleştiği Nokta 

Garp Memleketlerinde Hastanede 
Doğuran Kadınların Nisbeti Yüzde 

(99), Şarklılarda (10000) De Bir 
l Yan tarafa lıoydutumuz rum• 

bakımı. Bir ev kadıaı belediyenin 
haline srltmiı, ihtiyacı olan yiyecek 
maddelerhıi almı,, bir Hpete doldu
rarak hizmetçiılnin elin• verll'Iİf, 
•Yine dö•Byor, hükmilnü verirainiz, 
Ye yanılmıt olurıunuı. Zira ıepetin 
içinde 1l7ecek maddeai değil, tam 
yedi günlUk bir bebek vardır. Kadın 
lngllizlerin en yllıek tabakaaına men
ıuptur. BeklediA-l ıaman yaklaıınca 
hHtaneye gitmit. bebeAfoi dünyaya 
getirmif, Ye bir hafta kaldıktan ıonra 
Hpetlne koydurmuı, ilk defa olara~ 
evine göUlrmektedir. Dudaklarındakı 
ıururlu. aevinçli tebe11üme bakanıı. 

Bu mGnaaebetle gördütümGz bir 
Jatatiıtitin bazı rakamlarını nakledelim: 

laıilterede kadınları• yllıde (95) i 
haatanede doturur. Zenırinıı huıuıi 
bir mOeneaeye gider, fakiue beledi· 
yenin Ye hayır cemiyetlerinin haata
nelerlnı yatar, hiçbir ücrete tabi 
değildir, hattA bebeğin ilk çamaıır
ları da bedsYa verilir. 

Amerikada vaılyet aynidir, Yalnıı 
hastanede doğuranların niıbetl yUzde 
(95) den (99) a çıkar. 

Franaada ise yüzde (55) dir n bu 
niıbet Anupanın nierke.ıleriaden 
uznkl a ıt kça .Or'atle alçalır, Şark 

memleketler inde ( 10,000 ) de ( 1 ) e 
döıer. 

Bir Kıra/içe Ta

biiyet Değiştirdi .. 
Geçen hafta Romanyanın bll

tUn istasyon •• karakol duvar
larına Kıral (Karol) un lmzHmı 
taııyan bir beyanname yapıştırıl

mııtır. 

Bu beyannamede eıki Yunan 
kralı (Jorj) un zevcesi olan ıabık 
Romanya prenıinln tekrar Ro-

Hagvan Do•tuKadın Mahkemede 
Londra cıvarında Chiılehurat 

1ayfiyeainde oturan Mlılı Kemnal
Varren hayvanlara çok merak
lıdır : 48 köpeği, 27 kediıl, 17 

······························································ 
manya tabiiyetine ıeçtiği ilin 
edilmektedir. Eski Yunan kırali
çHl tabiiyetini dettıtirmek için 
Romanya kanununda taırlb d"l· 
dili Yeçhlle 5 yıl mUıtem~r:n 
Romanyada otarmuıtur. 

maymunu, 100 tane kUçük kuıu 
6 tane ıUt domuzu, ve bir ılrl 

beyaz ııçanı vardır. BlltDn bunlarf 

kaloriferle ısınan bir kötkün içine 

de, eo kuYvetll yiyıceklerle be .. 
ler. Fakat buna raim•n Londra 
poliı mahkemesinde nakit ceza• 
sına mahköm olmuıtur, Sebebi 

koDlfularının kokudan tiklyet 
etmeleridir. -

Barbara Hutton ıahaen gençtir. 
ıUıeldir, me1'uttur ve herkeal de 
nıeı'ut ıörmek iıter, Bunun için 
elindeki vaııtaıı paraaıdır 'H bu 
~a11tayı bol bol kullanır : Şimclly• 
aadar etrafında ıördDtG yokaul· 
lara dağıttıfı para (3) milyon 
lngilia lirasını bulmuıtur. Bizim 
ölçtımUzle 18 nıilyon TUrk lira11 

Yer Yüzünde Olup Biten Vak'a/arı Haritada Ve Saatle Takip Edelim: 
ıder~~u •çık elliliği dolayıılledir ki 
lngıhıler ve Amerikalılar Barbara 
Huttoo'a: 
'- - Geçtiil yere saadet saçan 
xadın lıminl verirler. 

···············································•·············· 

Bir Mualkl MUaab•k••• 
Birkaç gUn evvel Londrada 

10 yaımı geçrr ı niı olan çocuk· 
lar arasında bir muıiki müıaba· 
kası yapıldı. 
. Bu mlisabakrı da birinci ve 
ıkinci ıiği kazananların resimle
rini . yukarıda görli~ orsunuz. 
Her ıkfal de Beethovenin ve 
Mozar'ın en gUç parça'.al·ını pi· 
Yanoda hataıaı olarak çalmıtlardır. 

Bir Kıt Limanı : (Nev
founlaad) da klfıduı 
ye klfıt hı111urunun 

,Ukletllme1I için yeııi 
b ·r liman .eçılm14hr. 

Toz Bulutu: Va· 
.. t1 Amerikayı 
b" t,. fJrhaau • 
alttı.t ftıııılftlr. 
Z a n necİlldltlnc 
rire eebebl re· 
ç•n 71lın kurak• 

fı~ dı r. 

Kı1 h•r yerde bit· ·~~~~iJ'~~---~!l medl: Groenland 
ta rllaeı henUa 
rlSrünmeın lıtlr • 
Sıfırın altında 

60 derece l r. 

Afrlkada 1 lcaret 
Yollan : ltalya 
Trab!uata M111r 
da lakenderlyede 
birer ticaret 10111 ı;i~ .. -
yapmak azmi ı · 

d ~dlrler. 

SUr7enln Tel 
• Chehııp mcwkl· 

inde top afın 
aulanmaaı için 
bir plln yapıl· 

"Ko.ouab11 un Limanı: 
8 r Amerikalı kltlf• 
ı Krlıtof Kelomb) un 
huap ıremı ... ı tamir 
için Hallide yaoaımıt 
old ığu yeri buhDUfo• 

ıhad a Hava Yolları : 
BrUk1el ile Belçika 
Konıroau a•aaınd• b lf 
hava yolu aı;ılmııtır. 

mııhr. 

ı lnıaah Dlılrrl ı Ke•n•· 
.antta tlmaah •vcıla ı 

u hayYr nluın d :ter'n· 
en sa7et k•F••t 1 fal 

di•I çıkarma tadır ' nr. 

K\ltup lnean Elinde ı 
Kutbua 44800 mll mu• 
rabbaı 7erl Sovye 
toprağı i An edilmlt t'•, 

Çıldıra ı Fi er : 
Sinıapur havııl ·· 
alade kuraklık 

netlcHlnde filler 
çııdırmı~l•rdır. 
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3t - 3 • 935 Samanhk Seyran Olur 1 Moskova ( Stalin) 361 m. -
18,30 Bir opera temsilini nakli, 
22,45 dans muılkiıi. Düğün Sahiplerinin Tarifi Bitmiyordu Varıova 1345 m. 18 or• 
kestra konaerl, 18,40 çocuk ya
yımı, 18,50 sözler, 19 piyano 
birllğUe ıarkılar, 19,45 gençlik, 
19, 10 spor, 19, 15 plak, 20,45 
konferans, 21 hafif orkestra kon
seri, 21,45 Duyumlar s~zler, 22 
pllk, 22,30 edebiyat, 23 rekliın
lar, 23.15 yeni musiki, 24 sözler, 
24,0S hafif muıikl. 

istediğin zaman taç, lıte-
dlğlu zaman gerdanlık oluyor 
fak at bozmnğa biç lüzum yok; 
ayrıca pek ağır, yine hep tektaı 
gerdanlığı da •ar... KOpeleri, 
boroşları, iğneleri, diğer çeıit 
çeıit elmaaları da caba. 

Birinci rlltbe Şefkat ni~ana, 

omuzdan bele aarkan olıan kur
delesi göisünde, lnclll, yakutlu 
yelpazesi elinde, o uzun eteklerjnl 
kıs kıvrak toplayıp sofada bir 
dolaşmağa baıladı, geld• seyrine 
doy. 

Tazenin bir tarafına maYI bon• 
cuk dikelim, biç olmaua elblı .. 
sinin bir krvrımına ç6ro§iu Dıerllk 
koyalım di~e dilimde ttıy bitirim, 
kimselere dinletemedim. 

Düğlln sahiplerinden tarif ede
ceğimiz kim kaldı? Golinl, anasını, 
teyzesini naklettik. Gelelim kayna• 
na hanımefendiye: 

Bizim bildliimlı, güve7 takı· 
mı, hele oğlan anaıı vakarlıca, 
onorluca olur. Arada ne kadar 
eıkl ahbaplık, teklifıir.llk olaa 
karabet bile bulunsa o ııtınlerde 
muvakkaten ağırlaıır; kendini 
saydırma yollan kollar, vakıa 
et brnak olunacak, ayn ıayrı 

kalmayacak amma yine bir az 
rHmiyete llh:um var. 

Sen bunların birini dDıllnme, 
kale alma; aoygun kadınlar, çanak 
yalayıcı ektiler gibi erkenden 
düğün evine damla. Hem 5yle 
bir gelit ki tıpkı ıokak hamamı· 
na gider gibi... Arkasında bir 
arap halayık; halayığın koltuğun· 
da koskoca bir boğça; elinde bir 
Venedik tepıi. 

Hatunun Paıaaına muhabbe
tini, kıskançlığını anladık. Adam· 
cağızm ayna glblliğftnn, :ıendu&tlu
ğunu da kabul ettik. Konak· 
larda beyaı halayığm iti 
yok diyelim... Arabıo da ra• 
bıtalun, eli yüzn düzgünü olur. 
Böyle bir dudağı yerde, bir du
dağı gökte bir fellahl yan kal
faıı olarak peıe takılır mı? 

Saniyen o ne bayağıca, mahalle 
varica gelit o... Araba merakı
nız yok, Bostancıya ıemendiferle 

gidip geliyorsunuz diyelim, Ya
ıar Bey de aalr paıaı.adeler ııi
bl kad~naya, faytona dlitkOn 
detil, onun heYeai baıka cihet• 
)erde farzedelim Nişantaıındakl 

konakla paşanızın araba11 yar. 
Inaan o gUnUik olsun bunu araba· 
vapuruna kor, karııya ııeçlrtir, 
dilğlln evine ıellp ıakır ıukur 
yanaştırır. 

Ahbaplardan birininkini bir 
aaatçik istemekte para pulla mı? •.• 
Onu da ieçellm, konak arabası 
kılıkla. temiz pak kira faytonları
kıranm1 airmlı ? 

Ne hatun Yarabbi ne hatun ! .. 
Sen bu ~edlklerimln birini yapma, 
klShne bır muhacir arabasına binip 
o dangalak arabı kartına oturt, 
çanktl çuoilll köiktııa lnllne 
çektir. 

Bu kadarla kalsa yine •• ise.. 
Köşkün önDn• gelince kapı~an 
açbnr, o zambir z.umbur arabayı 
içeri ıokturur, taı merdivenin beıl-
ilnde durdur. 

Kapı 'akl bırvat kapıcılar, 
t•pka'ı bahçıyanlar bile kim 
olduğunu tanıyamamışlar. 

- Hanım fazla lif etme. dön
gori; b letaiz girmek yasakl.. BI· 
leU o:anlarda 6ğleden sonra gi· 
recek! diye çıkııır:arken Dillver 

ağa yetlımlı, Bir 
temiz kırbaç ata· 
rak heriflerin yu- ~ 
YHIDı yapmlfo 

Eh ılmdi ln
ıaf edin, kaba· 
bat kimde ? 

EvYelahır ılSy· 

lerlm, yinede tek· 
rar edeyim: Ka· 
dın iyi hoı, kf
birai% gururıuz, 
temiz yllrekll am• 
ma acayibin aca
yibi, mtınaılbet• 
sizin mü11asibet• 
sizi; Uıtellk do 
sakilia ukili; b .. 
ıaretba beıaretl. 

Kaynana ham
fcndi giyinecek 
kuıanacak diye 
kötkUn içi bjri-

, 

birine girdi. G .. 
linin anası, tey• 
zeai, kahya Zil· 
hanın, kalfalar, Y ektanıa gelin sediri 

soygunlar, hllyllğllnden kliçUğllne 
kadar herkes, köıe kapmacık or 
nar gibi dört d6ndll. 

Zavallı kadınca§'ım, ablaaı, 
ortancacığım, b6rmtıı halde, ao
luk ıoluğa ne koıuyurlar. Beıa· 
retJ yukarı kattaki yatak odasına 
ıötürdlller. 

- Iıte aiıe lıuaust bir oda. 
Rahat rahat, lıtediğiniz gibi gi· 
yinin; kalabalıktan aıkılmca gellb 
istirahat edin, baıını:u dinleylnL. 
Diyerek anahtarını eline verdiler. 

Yine nefes nefese tavan arala-

rına koıup sandık odasından, 

mlı ıibi IAvanta çiçeği kokulu, 
hiç kuUamlmamıt aırmalı baYlular, 

kılaptanlı peığirler, keten elbez· 
lerl çikarttılar. 

Hallerini bir görseni2: yüreğini• 
hun olur. ikisinin de alınlarından 

boyunlarından ııpir tıpır terler 
damlıyor. YU:ıleri lehoıa ıerbotJ 
renginde. 

Mideyi fazlaca doldurup ha· 

mam halvetin• airloce insan ne 

hale gelir? Tıkanacak gibi olup 

kendini dııarı nasıl atar?.. Aynı 
vaxlyetteler .•. 

Pencerenin önllnde, ıöz.Om 

dışanya dalmıt- Bir de baıımı 
çevireyimde ne glSreyim ?.. Ata 
paıanınki, deılurun heli kapısın• 

da, dilnürlbe o yumuk yumuk el
lerile havlu tutmıyor mu? 

Artık tepem atb. Ne bu? ••. 
Bu derecesi de olmaz. Havluyu 
elinden kapmamla kolunu yaka· 
layıp sofaya sllrüklemem biroldu. 

Za\•alhcık aafcadır. Ab'.a11 sa· 

ğını solunu daha bilir; akıllıdır. 
O ortadan ııvıımıı. 

Kaynana hanımefendi, arabanı 

alıp odaya kapandı. Bir halde 

çıktı ki bukadar olur. 

Batında oyala papazlden ho

toz. Oyalan toplamıf toplamıf, 

hepalnl tam alnının ortasına 
ı•tirmiı ... Bizim bildiğimiz, botozun 
altına kendi renainden gaı.boya-

maaı konur... Bundaki, koyu 
krem deHm değil, nohudi des'm 
dığil, kavuninln kirlisi. .• 

Saç.nı bir 6rgll örmn,, a5znm

ona enseye topuz yapmış. T opuıu 
Allah topuz •yleıin. 

Saçı sıkı sıkı tarayınca, biraz 
da d:pleri ievıek olunca, kopup 

kopup tarağın UıtUne nasıl yığı· 

lır? ıonra karmakarııık nasıl 

yumakla91r?. işte enseaindeki 
topuzu görmedik demeyin. 

Yere kadar boy entarisi, 

iri iri dallı, yakası gırtloktan ka

Tuşturma, kol kapaklanndaki 
harçlar da koyuca idi. Önünde 

aıağı kadar mavi taıtan düğme
ler; belinde ylno mavi kadifeden 

kemer. Sayvanlı arka eteği, ya· 
rım metro kadar aUrünUyor. 

Allah kimi kulunu toplu, ki· 
mini balıketi, kimini de zayıf 

yaratır... A hatun, ötedenberl 
naturan s.ska; et fıkarasısın; vll
cuduna yakışacak, kuru kemiğini 

giderecek bir elbise diktiraene. 
içine bir iki pamuklu, kolalı 

eteklik filan ııf y; üıtündekinl de 
tenteler menteler, kıYnmlar mıv-

nmlarla kabarık duracak bir 

ıekle aoktur... Göğıilne iki ij'ne 
yastığı, arkana bir tumlir komak· 
ta mı aklına gelmiyor? 

( Arkası nr) 
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Belgrat 437 m. - 19,25 a5z· 
ler, 19,30 keman konseri, 20 
reldAm •e plik, 20,30 Ulusal 
yayım, 21 karışık yayım, 23 du· 
yumlar, 23,20 kahvehane muıl
kisl, 24 danı plakları. 

Napoll • Bari 18 Opera veya 
tiyatrodan konser nakli a6zler, 
duyumlar, 2ı.45 "Viener Blut,, 
adlı F ranz Lebarın opereti, 24 
Mn duyumlar. 

1 Nisan Pazarte•I 
V arşova 1345 m. - 17 ,45 

pllk, 18 çocuk programı, 18, 15 
a6zler, 19, 10 ş&rkılar, 19,25 s5z· 
ler, 21 muıikili yayım, 21,45 
sözler. 22 aenfonik orkestra kon· 
1erl, 23 reklamlar, 23, 15 repor
ta j, 23,30 hafif musiki, 24.05 ha· 
fif musiki. 

Leipzİi 382 m. - 19.55 ak
tüalite, 20.10 ıarkılar, 20.40 kimya 
bahsi, 21 duyumlar, 21. 1 O kar11ık 
yayım, 23 duyumlar, 23.20 "Gek· 
raenktes Ebrgefuhl ,, adlı radyo 
piyesi. 24.10 dana musikisi. 

Soma .. Napoli - Bari - 18,30 
filharmonlk konser, sözler, pUik, 
ıözler, 21.45 Campari programı, 
22.45 varyete, 23 cazbant, 24 
duyumlar. 

2 Nl-11 Sah 

Moskova ( StaHn) 361 m. -
18.30 tiyatro nakli, 19.30 konser 
bir nakli, 22 dans muaiklsl, 24 
lapanyolca yayım. 

Bukreı 364 m. - 13 • 15 
gtındfiz plik, 19 duyumlar, 19.15 
konserin devamı, 20 konferans, 
20.00 9arkılar, 21 söz.ler, 21.05 
senfonik konser, 22 konf er anı, 
22.15 konaerio devamı, 23 duyum· 
lar, 23.25 hafif musiki 

Belgrat 437 m - 19,25 ıözler, 
19,30 ders, 20 reklamlar, plak, 
20, 15 duyumlar, 20,30 ulusal 
yayım, 21 pllk, 21,20 alS:ıder, 
21,40 Belgrad filharmonlıl tara· 
fmdan konser • duyumlar· plAk. 

Milano Torino, Flounıa, Trl· 
yeste 18,30 pllk • duyumlar-dera, 
20 kaşılık konser • plak - sözler, 
2 J ,45 l:k ritorno adlı Uç perdelik 
piyes, 24 duyumlar, 24,10 lıpan· 
yolca yayım. 

3 Nl-n Çar,amba 
Moskova (Stalin) 361 m -

18,30 Moskova operasında veri· 
iecek lem11ili nakil. 

B~kret 364 m - 13 • l5gUn· 
düz plik yayımı, 18 radyo orkes
trası, 19 duyumlar, 19, ıs dans 
parçaları (radyo orkestra11), 20 
konferans, 20,20 operet plikları, 
20,45 koferanı, 2 t ,05 Romen 
muıikiıl, 21,SO koferanı, 22,05 
aalon orkestrası, 33 duyumlar, 
hafif musiki. 

Belgrad 437 m. - 20 plAk. 
Reklimlar. 20, 15 Duyumlar. 20,30 
Uluıal yayım. 21. JObllyanadan 
nakil. 22. Radyo orkestra11. 22,30 
orkeatra ile ıarlular, 23 duyumlar. 
23,20 kahvehane muaildal. 

Roma· Nopoli ·Bari - 18,05 
Kuartet konıeri - plak. - a6zler.22, 
bir opera veya tiyatrodan nakil. 
son duyumlar. 

Viyana 501 m. - 19,50, Du· 
yumlar. 20, 10. Ulusal yayım. 20,20 

Aktüalite, 20,35 asker konıeri. 
21,35, sabahtan akşama kadar 
Viyana hayab. 22,35 Duyumlar. 
22,45 yeni Türk musikisi, (ayrıca 
taf&ilfıtı okuyunuz). 23,45, Espe
rantocu yayın. 24,duyumlar. 24,20 
danı musikisi. 

4 Nisan Perşembe 

Moakova(stalln) 361 m. - 18,30 
edebiyat. 19,30 ıarkıh yayım. 

Bnkreı 364 m. - 12, 15, iUn· 
düz plAk yayımı. 18, salon orkea"' 

trası 19, duyumlar. 19, 15 salon 
orkestrasının devamı, 19,50 kon

ferans. 20,35, offenbachın "Lea 
Centes d,Hoffmano,, adlı opera 
(BUkreı operasından nakil.) 

Belifad 437 m. - lD,30, plik. 
19,45, reklamlar, ıözler. 20,15, 

Duyumla. 20,30, ulusal yayım. 21. 
konser 21,30, Grlegin eserlerin· 

den Ye ibsenin 11 peer Gynt,. in· 
dem sahneler. 23.Duyumlar. 23,20 
kahvehane konseri. 

Viyana 507 m. - 19,30 ti}· 

tun ve tUlUn tiryakileri, 19,55 

tiyatro bahiıleri, 20 duyumlar, 
20,10 memleket duyumları, 21 

plAk, 2ı ,35 Jozef Holzer idare
sind_e radyo orkeetraaı, 22,30 

duyumlar, 22,40 eğlenceli konser, 
23,30 Schubert konıerl, 24 kar 

duyumları, 24, 10 duyumlar, 24,30 
Çarll Gaudrlo cazı. 

5 Nisan Cuma 

Moıkova, (Stallo) 361 m. 
- 18, 30 Bnynk Moskova ope
raıından nakiL 

Bllkreş, 364 m. - 13-1 S 
.Undnz plAk yayımı, 18 radyo 
orkeıtrası, 19 duyumlar, 19, 15 
radyo orkeatra11, 20,20 çift pi· 

yano ile karııık konser, 21, 15 
Fillaarmonik takım tarafından 

senfonik konser, 23 duyumlar. 
Prag, 470 m. - 19,0S amele 

yayımı, 19. 15 Almanca yayım, 
20,30 opera temsilini nakil, 23 

duyumlar, 23, 15 plik 23,30 Ru ... 
ç.a duyumlar. ( 

Viyana 507 m. - 20 dll" 
yumlar, 20, 10 uluaal yayım 
20.30 Holzer radyo orkeatrası, 

2 t.35 (Philipp) adlı temsil, 23.25 
duyumlar, 23.35 hafif haYalar •• 
tarlalar, 24.05 pllk, ( Uluıtall 
sellmlar) adlı A•usturya musiki
sinden mllrekkep konaer. 

6 Nisan Cumartesi 

Moakova ( Stalln ) 361 m. -
19.30 ıenfonlk konser, 22 Oda 
musikisi, 24 lspanyolca yayım. 

Varşova J 345 m. - 19 çocuk 
programı, 19.30 ıör.ler, 19.40 plAk, 
sözler, 20.35 mandolin orkeıtrası, 
konser, ~0.50 aktnalite, 21 Lem
berııden ten yayım, 21.30 rekliır 
lar, duyunlar, 21,50 konferans. 
22 Scaba di Millno operaaındall 
naklen Gounnod'un " Fauat ,, 
opera11ı. 

Belgrad 437 m. - 19.30 ıar
kılar, 20 reklAm ve pllk, 20. 15 
duyumlar, 20.30 Ulusal yayım, 21 

kır&! orkutra takımı tarafındaO 
konser, 22.15 Avrupanın nak
ledecetl konser kıral orkestra" 
radyo orkeetrası ve opera artlıt
lerlnln lıtiraldle ıarkılar ve ul...-1 
danslar. 

Viyana 507 m. - 19.15 halk 
ıarkıları, 19.45 duyumlar, J9.55 
Uluı duyumları, 20.05 erkek kO"' 
roau tarafından ten ıarkılar, 20 . .45 
filme dair s~zler, 21.10 klAlilı 
operet musikisi, 22.15 büynk koll'" 
ser, 23. 10 duyumlar, 23.20 yeni 
operet musikisinin devamı, 24.10 
duyumlar, 24.30 dana muaiki.L 
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ITTİBAD ve TERAKKi Tutuşan Filmler 
1\.. 

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

8 fnol lısım No. •39 
Na•ıl DoJdu ? .. 

Na•ıl Yaıadı ? .• 
Taksim Meydanında Otuz Kutu Film 

llw hakki 1nahtuzdur. 
31 • 3. 935 

~======::.. ! iya fıkh <=========================:-
Nasıl Ôlda? Birdenbire Ateş Aldı 

Va~ de ttin, Artık ittihatçılara Göz 
Açtırmamayı Kararlaştırmıştı .. 

Dekişen, ıadece gün ve zaman• 
dan ibaretti. Aııl nezarı dikkate 
alınacak cihet ise, bu ( zaman ) 
nıeaelesl ldL ÇUn kU yatanılan ıu 
ıtlnler, her tllrIU b:hlike ve feld
ketlerle mahmul bir nezaket ve 
ehemmiyet kesbetmiftl. 

ittihat· Terakki rical ve erklm, 
on ıenelik ıiyast hayatlarında, 
bugUnkU kadr.r acı ve elem his· 
setmemiılerdi. Kanı, kanla yuma· 
nın .. Ateıi, ateı~e bastırmanın. , 
Do.tu ve dfi1manı ayıramamanın 
ağırlık ve mes'uliyetl altındo ezll
mlılerdl... Artık, ya ( yfir ) dan 
Yeyahut (scr)den vazgeçmek lAzım 
ıeliyordu . Fakat, bu iki sevgi.iden 
do vazgeçilemiyordu. Hakikate 
gelince .. Yir, can çekiıiyor; ser 
do en acı bir hnkom karşııında, 
tiril tirli tltreyordu. 

"" Gerek bu badiH ve gerek 
efkArıumumiycdeki tHirat, hu. 
kametle beraber ittihatçılara da 
buynk bir ibret dersi vermittl. 
ittihat Ye Terakki erkADJ, artık 
Vaziyetlerinin kesbettiği nezaketi, 
•n kOçOk bir ıek ve ınphe kal· 
nııyacak derecede biasetmişlerdl. 
Bir an evvel, baılarıoın 11eliimet 
çareaini temin etmek elzemdL 
Fakat bu aelAmet naaıl temin 
edllebilecektl ?.. Bu hadiseden 
ıonra, firar çareleri bir haylı 
•U.kUlleımi§tİ. Baıta Paclisa 
Vahdeddin olmak üzere bütDn 
ittihatçı aleyhtarları, hlikQmet 
llıerinde ıiddetli teairler icrasına 
çalıııyorlal.. Onlardan almak 
i&tedikleri intikamın lezzetini 
)'anda bırakmamak için, ne mOm· 
kfinse yapmaktan geri kalmıyor• 
lardı. 

Ermeni Usanile fntiıar eden 
(Norkiyank) gazetui, bu mesele 
etrafında büyOk bir veivele 
koparıyor: 

[Ermenilerin katlinde zimethal 
olan canileri hükumet bırakma· 
malıdır. Bunların clnayetlulnden 
Dılitecssir ve ma~dur olan birçok 
ıavallılar vardır. Davacılar, niçin 
ortaya çıkmıyorlar. Yapılan cina· 
)'etleri, niçin ortaya dökmlyorlar.] 
d Diye barbar bağırıyor.. Zorla 
&'9acı arıyordu. itin garibi flll'&· 

ııdır ki: Eu gazete Türkler ve 
it 'b ' lı alçılarla hoı geçinmit veyahut 
"fnrk topraklarına ve Tnrk mUle· 
tine vicdani bir merbutiyet dola· 
Ylaile, harp esnuında hükfımete 
Yardım etmiş olan ıaf we temiz 
•hllklı .Ermenileri de ( hafiyelik ) 
ve. ( mıllet caıualuğu ) ile ftibam 
edıyor, bunların tecziyelerini de 
talep edıyordu. 

. Tabiidir ki bunlar, kuroazça 
~ırer manenadan lbarettL ÇtınkD, 

rar ederlerken yakalanan Bedri 
•• Azmi Beyler· haklannda mad· 
d t b' ' 0 es ıt ederek bir davacıları 
Şlnıadıiı için t••kU edllmemiflerdl. 
lnıdJ, birer Hbep icat ederek 

l•relı bunlar Ye gerek eair itti· 
Latçılar aleyhinde htllrumete birer 
~•a iıtldaaı verirlerse, ittihat ve 

erakki erkanı ya tevkif edile
eekler.. veyahut ta' 11la bir taraı• 
111t altında bulundurularak firar 
•denılyeceklerdi. 
b Bu makaadı lıtlbdaf edenler, 

ununla iktifa etmemlıler; bükü-

mete de pek okadar emniyetleri 
olmadığı Jçin biunt harekete geç· 
mitlerdi. işlerini, güçlerini bir· 
tarafta bırakmışlar .. Birer gönüllD 
hafiye gibi, ittihatçıların peılerin· 
de dolaınııya, lıtanbuldan hareket 
edecek vapur ve trenleri tarasaut 
etmeye baılamışlardı. Bir kısmı 
da, kapı kapı gezerek, ıuna huna 
müracaat ederek ıahst dava çıkar
mak için adam aramıılardı. 

Yine bir aleyhtar ıUmreal el 
altından hapishanelerde mahpuı 
Ye mevkuf bulunanları tahrik 
etmiı, ittihatçılar aleyhine hare
kete teıvik eylemittl. Gerek 
Beldrağa bölüğünde ve gerek 
diğer hapishanelerde, haklarında 
tahkikat icraaı dolayısilo mevkuf 
bulunanlar, derhal bir gUrültU 
koparmışlar.. BllA muhakeme 
mevkuf ve malıpuı bulundukların· 
dan bahs ile Adliye nezaretine 
fıtida yağdırmıya bqlamıtlardı ..• 
Gerek mutlaklyet devrinde ve 
ıerek meırutiyet senelerinde tam 
manaeile iıtiklalinl muhafaxa ede-

. rek hiçbir tealr altına girmemek 
ve yine tem manaıile kanun ve 
adaleti muhafaza eylemekle deY• 
Jet idare ıubelerindo cidden im· 
tlyaz kaunmıı olen (Adliye neza• 
reti); derhal divanıharpler müd· 
delumumlat Feri dun beyin riyaaoti 
albnd bır komlıyon teşkil etmiı, 
faeli7•t• piı.U9d-

Huıuıi maksatlara hizmet 
edenler, bir taraftan lstanbuldald 
efkirıumumiyeyl altOst ederlerken, 
diğer taraftan lıtanbula mllcavir 

olan vilayetlerde harekete geçmiıler .. 
Harp eenaıında aıkerden kaçarak 
dağ başlarında takım takım ıe
kavet yuvaları kuran ejkıyalara 
ıuretl mahıuaada adamlar ıön· 
dermltler, bunların • muharebe 
samanında • vatanın mukaddea 

vaxifea:ne kartı lrtiklp ettikleri 
cinayetleri, siyasi bir macaraya 
çevirmişlerdi. Bandırma, Kirmastı, 
Karacabey, Balıkesir, lzmit, ha· 
valisindo birdenbire bir kaynatma 
husule gelmişti. Yollar kesiliyor. 
Köyler, basılıyor. Çiftlik ve har
manlar yakılıyor ve ıonrada 
hUkümete: 

- Biı, eıkiya değlllı.. Mak
sadımız, memleketi batıran Ittf· 
hatcılardan intikam almaktır. 

Diye haberJer gönderiffyordu .• 
Bilbaasa Bandırma, Karacabey, 
Kirmasb kazalarında ötedenberl 
halkın rahat ve huzurunu selbe· 
den (Çerkealik • Arna•utluk) da· 
vaaı birdenbire korkunç bir hal 
almıf.. Artık değil köyler, ka&a· 
balar hile tehdit altmda kalmıttı. 
Gecenin .. nkünotl içinde birden• 
bire baılayan yaylım ateılerfle 

hak derin uykularından uyanıyor, 
bir baskın felaketine karşı çolu· 
ğunu çocuğunu aaklayayacak yer 
an yor .. 

·kası ·u) 

' BANKA KOMERÇiYALE ' 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoeai , 580,000,000 

Merkezi idare M 1 LA N O 
1talyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsvıçre, Av~a. Maoa
riatan, Çekoııfovalı:ya, Yugoela.-ya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Ml8lr, Amerika Oemahiri Müttehide si, 
Bre:ıılya, Şıli, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumbıyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acentelers 

lstaubulda: Alalemcıyau hamuda 
Telef. 2821. Bı>yoğlunda : İstiklal 
caddeıı 'l'elef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

~mn :. '"h'~ yo'W'"""" " bond•:~ 
yorsanız; İ$1erinizin iyi gitmesini nasıl ısteyebılırıınıı 1 UnutmıymııJıi 
birkaç gccelık uykusuıluk siıi bu hale sokabılır. 

Bromural ·Knou .. 
ılnlrlerl yatışıırır, uykuyu getirir, zararsız, tesiri hO$ vt enınlyetli bir il~~ 
olup sinirlerinizin sükünunu çok kıs:ı bir zamanda iade ve bu sayede sızı 

~ yemd•• dla<l•iH""k o;,~.:~;.:;~~;~;~;;::';;;,:~~ 
Knoll A.-0., kimyevi.maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen l{Rlıtn. 

Filmler tututtuktan ıonra 
Talnim meydanı bu 

hale gelmivti. 

Dün saat 11 raddelerinde Be• 
yotluoda Takıimde Türk .tnema• 
çıkarılmakta olan bir çaya) l~r.· 
sından deki 30 kutu fflm otomobile 
konacağı bir ıırada her nası1ıa bir-

Son Poata 

fatanhut BORSASI 
29. 3. 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. iı;in 

Nn • J•rlr o,7940 
Parla J1,0» 
11ııa.. 9,fıO 
Bı•kael 4,1131 
Atlaa 13,907:1 c......... f,4~75 

lef1a 6S,8J 
Aaıterdaa J,1773 

Praı 1910635 

1. T. I.,. için 
Vl7aı:ıa 4,2660 
Madrtt l,d02~ 

Bedia 1,9775 
Varto•• 4,236S 
Peıte •,4524 
ISClkret 78,2316 
Belgrat 85,2083 
Londra Kr. 2,SOllO 
....... a ,, 1097,15 

ESHAM•• TAHViLAT 
Lira Lira / it •-lr.(Na••) ıo,- Bomoatl --ıi;80 

.. fHaalle) 11,00 lt33 ,.Ulıra• ag,_ 
• (llDe11 • ) H,- ı.u.,... Dahlll 94 25 

O••a·ılı b11A~ 23,,0 DU,runıa Mu. 00:- ı 
lellaıı. • 5,- Baj~at tutlp l '8,70 
flrlı.ell u.,,,,. J6,- " • u 48,70 
H .. u, 0,17 Reji 

2 275 
Aııaııiolu t160V. 25,60 Tramnr oo' 

• M G0 P. 25,70 Rıhtua ıÔ,: 
Aaado"u,. ıoov. 45,6) OıkUdar •• ıo:ı 
lark D. Y, 00,- Tw"oa CO •;-
ı.·. TumH.r ~9, lılı11rKr,Fo.t885 15' O 
Oalı14ar u 8,- 19UJ 3,-
1 e keı 19 • • • 94a()l 

' • • • Hlll 17 00 
27,- Elok\rlll ' 
14,JO -,-

M~SKUKAT (*] 
Kurut 1 

fi la a1tıaa -ru 
1 
CILaılt) 

1••· • J05;ı <Reıat) 
llr, • 850 (Vabıt) 

Kuroı ----.. 
41125 
5JSO 
,,~ 

~"' • I~ laee b lb 
.... ıdtye 45,00 9 1 lrıtı. a' bn 
lır.a:dıı .. et (Oı. B. ı ~40 (Cllablll'lyeı) 4UO 
~al • ••tlblrl., aitaa (H••a) at•ab ~541 
------ı (R, tat) 
'Uiıab...-•ı••J 4CiSJ lVablt) • :~~ 
v~ı...a) 4'50 , .. "'- • 

1 werea barld 

Parla Boraaaında 
Parla, 30 ( A.A ) _ 

29 
Ma t 

tarihinde Pariı borauı: r 

Ealıam boraaaı, •YVelld O... 

)erdeki iıtidadı muhafaza t g k 
d. M" h . eme • te ır. ute avvıl iratb h 

eı am, 
muhtelif yabancı fondol 

. arın Yo 
kömür madenı sanayi eahamınln 
ehemmiyetle ytiksolmeıi tı 

1 zer ne, 
mUterakkl bir lıUkanıet taki 
ediyorlar. Sabit iratlı ••hanı .: 
ezclimle Franaız Raub, yeniden 
ve mUhlm aurette dlltmtlıttlr. 

Halkm ın çok ıevditl filmleri yaratmakla meıgul ıen, çıliın, sevimli, çapkın •• emaalılz •• ... 

FRANZISKA GAAL 
tarafından neflı bir ıurette yarattığı en ıen filmi 

SOKAK ÇİÇEcll 
2 .. at en ıen muaiki, en oynak, ıarkılar, en eğ:enceli mevzu 

BU GECE :a<l~ i P E K sinemasında 
Numaralı koltukların evvelden alınmaları rica olunur. r eJ. 44289 .,.••••••" 

denblre tutuıarak .U.ema kapı• 
•ımn bua kısımlan •e Uln kAğıt• 
ları tutuımuı laede ılrayet• 

meydan Yerilmeden MSndürlllmiif
tUr. 

,---------------------------
Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

Ont.-erıdte co,entlerludea Bay Maral 
Okay aoyada 7au11oa uygun olarak bir 
eerl eeH ad Ye •oyada bulap •ıralamattır. 
Bualara bu •Gtualurda JlergOa ıbfr kıaım 

7azacağ ıı. 

Bu münuebetle Bay Maral Ok.7 
diyor kf: 

• - Söderln blrletmealndea yaptığım 
b'11 bef yOz den.Ü adlarla çalıtırkea, 

.. kiden geçen b:r bt'ret her çat ~ha· 
mlln 3ollode caalı duruyordu; TUrlı.latanda 
okulda lkaa (Borı-Kurt) adında ola11 
bir aı kadaıım, Toıundan (birdenbire) 
Atııam adını abnrmlttL Bu ad değlftir• 
me Mekkede olmUfe Arıuadapmın babuı 
laacda ıkea ••un içi• de haccı halde 
paptnmak lıltenılt "• Bon edıaı yaııdı· 
rırken orada bu ad kaba t.ııluamuı " 
Ağsama çevrilmJttlr.,. 

Aıağada yeııılaa Tllrkçe adlardaa ka• 
danlar için uyrun olanı (k) n erkek lçr. 
u7g-un olanı (•) harfile göılterllmlttlr. Yar 
lerıoda (•) harfi Luhıama.r•n adlar da 
ıoyadı için elverftll ı;örillmüıtilr.,, 

GGmliıada Gll:zflltat 
Gökçlçek (k) Ghettfa 
Gökkut Gökad 
Gillerıöl GBnaydıa 
Gllmiltdaf Güulglln 
Güneıçlçek(k) Gençay 
Gölıgöl Genlşdenls 

Gtlarşgeml Gl>ktaş 

Güler ada Günot 
Gökarırıak GUmüşkent 
Güzelkaya Gökay 

Gllkyıldıı(k) 

oaı.tanra 

GUmUşay(k) 

Gllkkopı 

GUaeıok 

G6raül Gll ...,.ol Han tanrı 
Güler kent Göadcmlr Hanköy 
GUmG~dal (k) Güneuelken Hanbalık 
Güzelglll Göktan Hankuyu 
GGneıtepe Gök balak 
Gnmtınöl Göntllkut 1,clat 
Gölııyer Glll-1bat laceçlçek (k) 
Glllcryer Gökyol JCuttat 
G8kot GlimÜfdaf Kayatepe 
Gllzelı7 Gcnçyllrak Kat•Y (k) 
GGlerıüa GtbeldU Kutorak 
G11a Göklla ltıııılalma (il) 
GUlcrdenf• GUacr (•) K11tı'1ç 
Gllkkaya Gfilıaila Ka7ak87 
Ghup Glbelayda• 1Catb9t 
Gl•ltkö7 Glaay (k) ICaektat .. 
GAıakut Gakdaf ~ 
Gllnettaı Gııtera7 ac.nc1at 
Kayabq (•) Katdemfr Kutta 
KU17ol Kurt (e.ı) K•.r•ban 
Karadeııla Kaplaner(.,.) IC11brmalı 
Kuter(•) Xıvaaçtui Kaplaatape 
K~ntyel KutJilrek 1Cutlıo7 

Kalkaıı Kayakaa ICllçlkad• 

Ka7a7ol KGçllktepa Kutkııa .. --···----·---------· .............. 

Yıaı RepJJatl 
Varhk - Ankarada çıkaD ba ~ 

be, günlük fikir, ean'at •e edebl7 
mecmu&BlnıD 49 inci ,.yıaı b~~ok al&
kalı makaleler ıiirl•r •• hıkayeJeife 
çıkmııtır. Iatanbul Hakle~ 

Yeni TGrk - anla ba 
tar•fından ayda bir ~ 0 

edebiyat, kühür ve ;;:ı;dt mNeom•t, 
31 . cl ••Y .. 1 e usre 

aaımn ın S l!L 
Mabmu& y .. &ri, Selim Sırrı, aua 
:Milnir ve diğ9r ya:ııcılann yaıılarile 
çıkmıştır. 
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ESMER 0İ1L 
Muharriri ı A. R. Tefrika No.: 66 

Sahte Harp !.. 
Üçüncu Ahmet, "ib~-;iıi;·Pa~~~H:rp Fikrini Red

dediyor, Başka Bir Tedbir Bulalım!.. Diyordu .• 

(Nadir Han)ın Tebrizde yaptığı 
mezalim, bütün tafıllAtfle lıtanbula 
aksetmif.. Artık balkm heyecan 
ve galeyanı, zaptedilemiyecek bale 
gelmitti. lbrahim Paıa, her kıyı· 
dan, her köıeden yükıeleo ho
murtuların, mUtevekklllne bir 
sabrusUkün ile baatmlamıyacağını 
hi1&etmi1ti. Doğruca uraya altmiı. 
Baıgöıtereo tehlikeyi padiıaha 
arzeylemlı: 

SON POSTA 

Kuvvetli Bir 
Zeka! 
I 

Yazısız hikaye ---... -. 

1 

' 

Mart 30 

BÜYÜK 

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

Buyuk ikramiye 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 25.000 , 20.000 , 15.000 , 10.000 , 5.000 liralık 

ikramiyeler v• 50.000 liralık mükafat vardll'. 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN1YlYEMEKLER 

TAZEBiRA 
- Şevketlii, btınklrım!. Bu 

halU ahvali ıılih f çin, harpten 
gayrı çar• yoktur.Hemen Hncajı 
çekip, orduyu hümayunun l5oiln• 
düımek gerek. 

acele etmek icap ediyordu. Çnn
kU o saray ağasının kalındaki da· 
yak faslını müteakip Ibrahim Paşa 
bir kaç gUn emniyetli adamını 
halk arasında gezdirmiı.. Bunların 
aetirdigj;ı haber, bUıbUtUn tUylerini 
ürpertmişti. Yeni Çeri ıorbaları 
artık kahvelerde, hamamlarda, 
çar~ılarda, camilerde atıılarına 
geleni ıö}liyorlar .• Tehditkar bir 
v.azfyetle yumruklarını sıkıp dişle: 
rıni kıcırtarak: .... _, ........ 

HER AKŞAM KONSER 
Y. NECiP ve D. ZIRKIN 

Demlıti. 
Fakat ÜçUncll Ahmet, HYglll 

vezirinin bu teklifini reddetmiı: 
- Gayrı bir tedbir Ue ııllbı 

hal f dlilaün. 
Cevabını vermiıtl. O zaman 

lbrahim Paıa, padiıahı Jkaa için 
yine söze girişmiı.. hal böyle 
riderae, hem payıtaht balkının 
isyan edeceğial, lıem de Anado
luda ( hillfı rizayı AU ) birçok 
Yukuat zuhur eyleyeceğini bazı 
delillerle izah eylemiş.. fakat, 
efkirıumumiyeyi hiç• sayan 
ÜçlincU Ahmedl, bir tOrlU ikna 
edememiıtl. 

Nihayet, lbrahlm Paıanıa 
aklına bir hile gelmi~tl: 

- Sahte bir harp UAa etmek. 
Eğer harp ilin edilir.. Üıktı

dar' da orduılh kurularak ( Saa
catı Şerif) i:e padişal., Karııyakaya 
geçirllirıe, lstanbuldaki raleyan, 
derhal ıUkiin bulacaktı. Ordunu• 
hazırlığı ikmal edilirken de Nadir 
ıaha, gizlice elçiler yollanacak, 
töylece bir gözdağı verilerek 
• belki • aulbUn iadeıi de mllm· 
klln olacaktı. 

Bu planın tatbikine bir azda 

- Buna, tabammtll gerekmeL 
Gayrı, kazan kaldıracak zaman· 
dır. 

Demekten çeklnmlyorlardL 

* Bu ıırada Kağıthanede bir 
Yaka olmuı .• BlltUn lstanbul hal
kı tarafından çarçabuk duyulmuı· 
tu. Bir Cuma gtınU tdL Kağıtha
ne deresinin kenarındaki ağaçların 
ıeriu gölgelerini dolduran halk, 
eğlenmektelerdJ. Birdenbire bir 
KilrültO zuhur etmlt, berkeaı 

- Ne oluyor? •. 
Deye blrtbirine giriımiıtl ... 

HldiH, ehemmiyet.iz değildi. 
Dere kenarında feraceainin yaka· 
ıını ıilrUyerek ı•ıen ( ehliırz ) 
hatunlardan bazılarına, aadrl· 
zamın (niıancılar) ı tarafından bir 
taarruz vukua ıelmiıtl. Orada 
(baıır buluaanlar) bu hale sabır 
ve tehammUI edememlıler, bu 
taarruzu defeylemek iıtemiılerdi. 
O zamaa, lkl taraf blribirioe sıir
mif.. ıilleler, tokatlardan aonra, 
ıillhlar çekflmfştf. 

O zamana kadar aaray adam· 
larına, aadrlzam bendegAnına 
böyle ulu orta ıilih çekmek, 
aille •e tokat indirmek, görül· 
mUt ve itltilmlı ıeylerden değildi. 
Bahuıuı birkaç kitininı 

\ArkHt Yat) 

1 Spor _J 
-_.;,.._-

Kıt Blslklet Kutusu 
Ankara (Huıuıt) - Burada 

48 kilometre llzerinde yapılan 
büyük biıiklet kış koşuıunda 
Ankara Gücünden Niyazi Birinci 
Muhafız Gilcünden EyOp ikinci 
Ankara GUclinden Galip UçüncU, 
Kemal dördUncU, Çenkayadan da 
Osep Beıincl ge!mişlerdir. 

Boks 

Berlin, 30 (A.A.) - Yarım 
orta siklet Avrupa Bokı Şampi· 
yonu, Alman GUıstav Eder, logiliz 
Archie Sekston'u puvan itibarile 
yenmiıtir. 

Bir Tayyareci ÖldU 

Roma, 30 (A.A.) - Muhtelif 
Uluslararası müsabakalarda ltal· 
yayı temsil etmiı olan pilot yllz· 

baıı Erneato Sankini, hayada 
cambazlık tecrübeleri yaparken, 
dDfUp ölmUttUr. 

HllAllahmere Teberru 

Geçenlerde ölen tUccardan 
bay Arıak Külahyan HiJAliahmer 

cemiyetine 300 lira bırakmııtır. 

Birçok defa cemiyete yardımlarda 
bulunan ölQyU hayırla yadederlz. 

ı 

~m ...... -. ........ -.., 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri ı KaraklSy K5prC1batı 
Tel. 42362 • S"rkeci MGbGrdara:ad• 

Han Tel. 22740 -----··-----••• -·T•r•abzon Y .. o.lu_.. OSMANLI BANKASI 
VATAN vapuru 31 Mart TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

PAZAR gUnU saat 20 de Rize· TESİS TARtH!c 1868 
ye kadar. "1581,. 

iskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 2 Nisan 

SALI gün il saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "1618,, ' , 
KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ıkşilil< ve yanmalarına 
karşı iyi Ye zararsız çare 

Z EYVA TUZ 
dur. Mide ve baraaklan ahı· 
tırmaz ve zarar vermez. 
MAZON iıim ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botton ecza 
deposu ı, Bankası arkasın· 
da N o. 12 Bahçekapı. 

' 

Sermayesi: 10.000,000 lnıiliı lira11 

Türkiyenin baıhoa aehirlerile 
Paris, Marailya, Nil,Londra n 
Mançestcr'de. Mısır, Kıbne, Irak, 

İran, Filistin VE' Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye u Yuoanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tu .. ıu banka muameleleri 
yapar 

Dr. BAFIZ C:lllAL 
Dalıillge Mütehassısı 

Telefon 118, Dlvanrol" 
22398 Cumadan maada her 
21044 gün öğleden ıonra ___ -

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz tlrkçe köklerden aelen ıözlerin kartııına {T. Kö.) beldeği (alAmetl) konmuıtur. Bunların bıı1r biri bakkmda sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını 

ıazetel•r• verecej'iz. 

2 Yeni konan karıılıkların iyi ayırd edilmeal lçia 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin buıUnkU itlınmİ§ 

srereğine göre, Franıızcaları yazalmıf, a.)'nca örnekler de konulmuttur. 
ve kullanılan ıeklllerl alınmııtır : Aılı ak olan hak, aıb naum olan hnknm, Türkçe "çek,. kökünden gelen t•kll glbL 

B•dent - bedenHl • fr. Serpore 
ÖrHk ı Bedeni itlAalarla keadlal 
korumak, yalaıı k•adl ••fain• d•tll, 
bDtOn yurda faydalı bir ittir. - Be· 
denHI Ozealerle kendini korumak, 
y•laı:ı kendi lSztlae detll, batla 
yurda faytidı bir ittir. 

Bed'etmek - baılamak 
Bedi - batlama 
Bed.vt - Göçer, ıöçebe • fr. Nomad• 
Bedhah - KötGclll • fr. MaJnlllaat 

Ôra•k: B•lihah olaa ia1aaın akıbeti 
i7i olmaz - Kötlcll olan iaaaaın 
•o•u iyi ol•az. 

B•dbablık-KitücllOk·fr. MalnUlaaH 
Ôraek ı Bedbahİık •den, kHdi .. 
eddu - katacüllOk eden, k.adlna 
e er. 

B•dhu - Hu7aua, k5tühu1 
Bedia - Bedia • fr. Meneille 

Örn•k; 1 - bu d•l'Jaları tlı,ria· 
de tabiatla birçok bedlaluıaa te
udüf olunur - Dua d•aialerl la 
rind• tflre111in bir çok b•4ialeri: 
rugelinir. 
- 2 Bu çalına• parça, bir bedladır 
_ Bu çalınan parça bir bed '.zclır. 

Bedr _ 1 - Bedir (T.Kö. ), (2) 
2 • Dolunay • fr. PJdu l•H 

(2) 11Cehre,. anlamına olan ''bet 
(bed) ilo "gibi" anlamın& da v~ren "ir 
ar, .r, ır, ur, Ur,, ıonekiodea yapılan 
bir tlirk kelimeıidir. Bu kelimenin ay
rıca ( Hadlof. 1 V. ) de ''bedir,, ttklin· 
de do vardır ki mecaz olaruk ''z 'ynct, 
tezyiuat,, anlamına ıeliı. 

B•dreka - Kılnua • fr Gulde 
Bedsebaa - Kötldll 
be1a1•t - P•kçok 

Ornek: DHımaa kar11111ula p•k çolı 
korkuya dlten - Munc•h•i &dl· 
da begayet du,arı havf olaa 

Behadir - bahad1r (3) 
Bchıae - bahane (4) • fr. Pretexte 
Behemehal, b•herbal- Her halde • fr. 

En tout caa 
Beher - H., bir, laer 
B•himiyet - Ha7nalık • fr. BHtlallt' 
Behre - Pay, ül•t 

Örnek: 1 - O.nua liualyet ilmla• 
d.a laiç btlıarHi yok - O.nun dil 
billml•den lıalç ileti yok. 2 - iyi. 
llkleriaizd.. bla .ı. pay alalım. 

Bebt - Şttkıalık • fr. EtonH•Ht 
B•hte utraaak, mephut olaak -
Şata kalmak 

-5-
Ôrnek: Onuo kadar belit adam 
pek aı bulunur - Onun kadar 
uıdil adam pek u Luhuıur. 

Be'lhet - Aptallık, alıkhk fr. ldlotle 
Belci• (Medine anlamına)· Site (T. ka) 

fr. Clte 
Be'd• (Şehir anlamına) • Şehir (Şar'• 

dan) • fr. Ville 
Bel'etm•k - Yutmak • fr. Engloutlr 
BGl'um - Yutalıı 
Benam - ÜnlO 

Örnek; Yltitlitll• inli • Ş.eaatil• 
be nam 

Bead - bat • fr. Lien 
Bead (Su bendi anlıımına> - bGret • 

fr. barral'• 
B•nda - Kul, köl• • fr. Eaclne 
Bender - ltlek iak•l• - fr. Villa 

marltime, port de commerce 
Beni - Otullar - Filla, aaf antl 

Öraek; B•al lerall • laraU otulları 
lalçblr ber - o.,., rlbl 

barncbl ati, bernchi alr - Aıatıda 
Bak: atiyen) 

Beiı - Zarar ( T. Kö ) 
Öraek: Bu iti yapmaaııda 
aarar (beis) ıörmOyorum. 

••kir - Erıen • fr. CellbataJre 
llell - Be"a (T. k5) 
Bell2at - U:ıJillik • fr. EloquenH 

Örn k: Bu hatip b•lll'atiyl• la•pi. 
mizl tHhir ettl • bu aykaç •adilli• 
ı;ı. hepimiıl blylledl. 

Belit - Uxdil • fr. Eloqueat 

b., - G5tll• 
Ôrn•lc; Semeaber • Ak rGtlıll 

ber - Alan, 18tlre•, retlre• 
Ôraekı Dilber • GöaCll alaa, • pe

yamber • haber ••tiren 
Beraber - beraber ( T. Kö. ) 

(3) Kelıwenin Türkçe 
aynil (Bnğana) dır. 

Baraet - berilik, aklık • (fr.) Acquft. 
t•m•Dt 

.. ıcı ıekli ÔrHlıu Onua beraetlne bGtln oau 

( l) KeJıminin Türkgı 
aynile (B .. ğaua) dır. 

bilenl•r ıablttir • Onuna berilitiae 
Hki ıekli bUtln onu bllealer laanıktır 

Beraet - berHeame, aklanma 

e., .. t •tmek - berllenmek, aklan• 
mak • (fr.) Etre acquitte 

Örnek: beraet etmeaioden çok •e· 
Ylndlm • aklanmuından çok HYindim 
BerP•ti zimmet maıbataıı (S) - beri· 
lik kltıdı, ak1ama kl}ıdı 
Beraet ( Ma'ımmiy•* anlamına )-Arılık 

fr. rnnocence 
Berakie - Teraine - fr. A l'enYua, 
p~ r contr. 
Ôraek: MHeleyi berakiı e.'elinı -
Sorumu tenin• çe't"İrelim 

Berat - b.,at ( T. Kö ) • fr. Brevat 
Bera1- lçio 

Örnek: Oraya it lçla l'İttl - Ora7a 
berayi maılahat gitti. 

B•rek•t - Bereket ( T. Kö ) 
B•rf - Kar • fr. N•iıe 
Ber1rlaar - Andaç • fr. Souvealr 

Ôra•kı Şu el yazınız, mOuade ed.,. 
unlı, bende b•rrOzarınıı kalıın -
Şu el 1azaoız, iıı:ia verirHnlıı:, bende 
andacınıı kalıın. 

BerıOaide - Seçkin • fr. Select 
Öra.k ı Aaarı bargGzldeail• töbret• 
tiar olan-Seçkin la erlerile la alaa 

Serhan etmek - Uçurmak .. fr. Faire 
aauter 

[5) Türkçe temiz anlamına R•le (arı) 
ıözü arapça (ô.ri) nin kökü olduğu gibi 
türk9• (btri) sözü de arapça (beraet) 
ten gelen (beri) nin karljılığı Ye kökü· 
dür. Eskiden halk aranada 11 aman şu 
dertten beri olayım da ne aluna olıun., 
ıihl elSıler 7aygındı. 

Öraelc ı Uf ak bir dlnamlt koca lılt 
kaleyi uçurdu (berhna etti) 
U:ı peu d• dynamlte ıuffit i falt' 
1auter uae grande fortere11e. 

barhua olmak - Uçmak. bot• fi&
m•k • fr. Sauter 

beri (l\lünezıtıh anlanııoa) - Arı, .,.-. 
(1', K5.) - fr. Exempt. affraachi 
Örnek: Kiff4*i meaaviden berldi' 
H., türlil fenalıktan b.,idir. 

berlyyüzzimme (Berae* kasanmıw)-bl" 
ril-.miı, aklanmıı • fr. Acquitte 

berld - Ulak· fr. Me11a1rar, Courtltl 
berin - Ylkaek 
beriye - Çöl - fr. DeHrt 
berk - Şimıek • fr. Eclau 
berk - Yaprak • fr. Feuille 
U•rkarar olmak - de durmak • tft 

Se malat•nlr 
Ôraekı DOtOncHinde duru1ot " 
Fikri•d• berkarardır. 

B•rna - Genç 
B•rr, lı.,ri - Kara 
Berrak - Duru • fr. Llmplde lf 

Örnek: berrak bir Hm• attı•/ 
m•ıc.,ede kettOgQıar et111•1' tJ,I 
Duru bir r3k altında ataçl-' 
l'Hİp dolaımak 

berren - Karadan • fr. Par terr• aır' 
Örnek; Oraya Hkeri babren 1 ,9' 
derm•kten ise berren g5nder:,tl 
daha kolay o'ur - Oraya •• •',. 
denizden gönd.,mekten iıe r ..... 
dan 1'8nderm•k dııha kolay o 

bertaraf - bir yana· fr. a part 
( Devamı 11 inci yü:ıde t 



30 Mart 

Dalmagenç J 
Dalma glzel 

lug 1 z haaıuk eczauı 
müıtıalızarutıodan 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR ALS MiN T 

KANZUK 
laiınli 2 şaheseri, bütiln dünyanın 

en mükemmel gUzcllik 
müstahzarları dır. 

Ôttıdenberi memlek•timlz 
kibar aleminin takdiriİı• 
mazhar olmuştıır. 

~em Balsamın Kamalı 
bı8~ın güzelliğinin sihrini terki
lt'n e 11aklıyan en ciddi ve pyanı 
b~~ad markadır. Genç ve ihtiyar 
llır Un kadınlar için zaruri bir 
le~Y~çtır. Cildin letafet ve tera· 

nı artırır. 

C~~lr Ballamln Kanzall 
ıldın d · 1 •d aım yumuıaklı2ım t•min 

Si~e·~· Yüzdeki ç.11 ve lekeleri alır. 
l 1 celerl tamamen izale eder. 
raıdan sonra cilde litif b"r 

•erinlik •erir 
1 

(/ . 
rrıumf deposu: İngiliz KANZUK 

fü'"~l. B•yojlu M-uı.. P
lll~rilerde bulunur. 

c\. Dr. lbrahim Zati 
•hIÇotlu ı Mahmudiye cadd•ıl 

H atalçeıaıe •okatı No S 
k=b~rn d6tleden ıonra haatalanıu 

e er. 

(Baıt.rafı 10 UDcu 7tlzde ) 
Örnek· ş •- b• 
b 

' ••a ır Jaaa - Latife 
ertaraf 

bertaraf etmek O f E - rtadaa Kaldırmak 
r. carter 

Örnek· H t • l 
ed 

,~ er ilr Q mevaali bertaraf 
erea m k d Her ta IQ a •a • dotru ylr'1yelim-

rılc r •na-elleri ortadan kaldıra• 

berter ~_:aı~ dotru yllrüyelim. 
b a a ylkaek 

•Örub k- Kıstak • fr. lathme 
rne · Bu b L in: b .k 1 erza.tan nasıl çıklcl• 
' a •un?_ b k çıkacat b k u ııtaktan auıl 

b ız a alam? 
•• - El . b verır, yeter 
••alet (Bak 
rarhk ; ••caat) - Yltitllk 1a• 

Ôrnak• ı M 
bl'fer bO O- _uharebede her bir 
S • t by k hır beaalet ıaaterdl 

•ta er bir b lık aa.t d" er l!yClk blr yarar-
• er ı. 

2 - O mQll · bir n 
1 

zım, beHletile bDyük 
•m a mııtır O 

litlle bClyük b" - tet••• yitit-
beıte b ır lıa al•ıtbr ö - •th . 
beeı:'elıt ıHDilbeate - G5nlll hatlı 

- .,,. e . Air . • zrı, •lzik, dlııem-h. 
Ö ' •uııque, co•poıition 

roekler · ı 
b .. teleri • k - . Köy tClrldllerlala 
külerlnin Ph• ... ımlidir - Kay tlr-

2 
•"alan pek ' lld' 

- Söxleriai b" HYım ır. 
dudaklar ır besteye uydurarak 

ı araaıada ld 
lerini bir ez . •urı eaıyor-S~b-
lan araeında!ıye uydurarak cu:fnk• 
3 - Bu nuraldanıyor. 
tad operanın bealeal pek I•· 

••e - bu operanıa ü "ti Uah~ •ıı ~k 

' - Yasmak b inak b lıı: aıka. bHte uydur-
•t ad•r - Yazmak b '-

~ l lzem uydurmak b aıaa, 
•eıteklr - DGzc aılıı:adır. 

t•ur. lllen • fr. Co112poai-

Ôrnekı beyne, it • 
ltlrlar • Araı m l el bGylk besle· 
•ealer • u uıal lCiylk tllhe-

beıaret - Müjde • fr. bonae nounlle 
beıaı•t - GüleryOı, ailler7GılCUQk -

fr. Gaiti enjouement 
Örnek: bizi bOyik bir beıaıetle 
btik bal etti - bızi bQytlk blr ıller
:rtzle kartıladı. 
be~aıet inaanın lç ralaatlıtnıdan ıellr
G&leryliılülük JaaaaıD lf rabatlıtın• 
dan sr•lir. 

baıuı - GCllerytıll - fr. Gai, joyeux. 
aourlant 
Ôrnık; O, betuf bir adamdır .. O, 

~ler7lzlü bir adamdır. 
beıeri - laael - fr. Humain 

Örnek: beıeri duyplardaa kendlai 
kurtarmak pek mGtküldllr 
ln861 duy,.ulardan lı:eadlııi kurtar-

mak p•k ınçtUr. 
beıerlyet - laaelllll, i•aaahll (T. Kö.) 

fr. Humanite 
Örnek: 1 - beıerlyetia terakldal 
utru•a Ç"lııanlar • fnaanlıtın ilerle• 
mHI utruna çahıanlar. 
1 - Ne yapahm, beıerlyet laall, o 
da ~yle anlamıt - Ne yapalım, 
ıaHllik hali, o da 8yle aalamıf. 

BeJftbaa - ~al, yaba• 
Be1anat - Diyev • (fr.) Declaratioa 

Örnek: Dıtit ·eri bakanı ıaıetemiıe 
dOakl diyevleri ar .. ında ... 
Beyaa etm~k - SlSylemık, demek 
Ôraık: Deri• ki ( ıöylerlm ki) • 

bey•• ederi• kl 
Teltlit et•ek ( illm et•ık ) - l.ildlr-

••k, bU.ir•ek 
lıb - bilit 

Örnek; Gazete7e ltlr ll&a 'Yerdi• • 

Gazeteye bir bilit nrdlm. 

Tebllt - l»ilpit 
Ula etmek - billtmek 

Örnek; camloye malu• olmak a ... 
illa edlyorua - berkesin bilmeai lçla 

billti1orua. 
Beyaaaame - bildiri• - (fr.) Ceıaau• 

••• 

SON POSTA 

1 

lc:J Q 
l.!Q k;ys 

~I 

. 

R~amine bakıuız; tıU ) ,ı aı 
geomiş bir kadına beıızıyor 

mu? Buna hiç kimse ioaomnı. 
Fakat böyledir) Bu kadınr bu• 
yük valde olmaııno. ragruen 
hala genohk heyecanlarını duy· 
maktadır. lşte kendiıinio bız· 
ıo.t yazdıkları: "Ancak birkaç 
ay evvt:I, cildim tawamen bu· 
ruşmuş "e yü~ mı ün bazı kı· 
ıımları çökmüetü. Sekeen yaş• 
larındn görünü~ ordum. Bir ar· 
kada~ım, ban.ı cild için J. egı"ıue 
unsur olan ( Biocel ) 'l'okalon 
kreırılui kulluıımamı taniye et
ti. Dediginl yaptım ve cidden 
hır mucıze oldu. .HOtüo buru• 
oııkluklurım zail oldu, ve cil· 
dim bir genç kız cildi gibi tnu 
ve cazip bir şekil aldı. Hes
mim de yiizümdeki şayanl hay· 
r~~ tebeddülil açık bir surette 
gostermcktedir.,, Fen; yüzün 
buruşuklukları ve adalltın za
yıflaması cilddeki Biooel cev-
herinin ziyaa uğramasından ile· 
ri geldiğini ispat etmiştir. Vi
~ nn Oni vcr11itesi profesörle
rinden doktor Stejııkalın, uzun, 
uzun tetkikatı neticesinde g nç 
hayvanlardan ietihaaline mu· 
vııifak: olduğu ve bütün dun· 
yajo. İ8tiruali hakkı Tokalon ta· 
rafıuılıın tcmın edilen •'Bıocd,, 

~DARA 
BiRiKTiREN 

nonıındnki kiymetli cevher, 
şıınai cild için bir uoıur olan 
pembe rengindeki Tokalon 
krernınin terkibinde mevcud· 
dur. 

Bunun istimali ııaveainde her 
kadın bııruşuklulda;dao kur• 
tulur ve 10 • 20 yaş daha gcn9 
gurünebilir. 

~T--bD~R 

Öraek; TOrk Dili Tetk ı k Cemiyeti
aln kılavuzu çıkarırken 1111.etelere 
Ytrdltl beyannameye a-8re - TOrk Dili 
Araıtırma Kurumunun kı'avu:ıu çıka
rırken ~axetelere yerdiği bildirile gört 
Beyi - Satma, aahm - (fr.) Vente 
beyi n fClrubt - Satıı - fr. VHte 
beyi ye tlra - Alım ar.tım • fr. Veate 

et acltat 
be7n - ara - fr. E..tre 

Örnekı Aramıada - beynimizde • 
Entre noua 

tıerne - - Ar11 - - fr. lnter -
On1ek: Araıuluaal - beynelmilel • 

lntemational 
Auıbalkanik - laterbalcanlque 

bıyt - Ev 
( .. ilrdeki ''beyt,, in karıılıi• terim 
koluna bırak1lmıttır.} 

beytutet - Geceleme 
Örnek: bitQa oteller dolu oldutun· 
dan, bir arkadatın eTinde beytutet 
ettim - bDtil• oteller dolu ~ •ldu
..... d .. , blr arkadaııa •Yind• 

ıeceledina. 
beyyiae - Kanıt • fr. p,.eu•e 

Örnek; bu HİD kendi•lae ald ol• 
dutunu beyyinat ll• ortaya çıkarclJ 
- bu evin kendiıinia olciutunu 
kanıtlarla ortaya çıkudı 

ıbey.ıi - SlSbü • fr. Onl 
Örnek; l::eyd ylıllade belirea tatlı 
bir tebaulh• - SlSbl ylabde lte
Urea tatlı blr (&IOmaeme. 

Bulet..ek - Bol bol "ermek - fr. 
Prodiauer 
Ôraelu Varı•• 1otuau ltol bol •erir 
( bezltdtr ) - il prodipe toate u 
fortuae 

Bum - Deraek 
Beua - Bez.el 
Bi - Sız 

Bflrim (6) - Durup dialıamlyea- fr. 
Sanı npH 

Biarl laayl - Araız, •Jl'ık - fr. Ehonte 

Örnekı Bunu yapab·• k . 
kader bl, ril haya oi'ma)e lçın ne 

b'l ın 1 
- buıı ypa ı mek için ne k d \l 

ne kadar arsız o' rnalı a ar aıyrık, 
Biçare - Çaresiz, z vallı • f 

Örnek: 1 - Buralarda r, pauvre 
kaldım - bura ard kpek biçere 
kalôm. a P• çaresiz 
2 - Biçart'ye acım a ._ 
defi - Zaval'ıy maa mümkOn 
gelmiyor. ' a aeıınamak eldea 

Bid r r - Uyan ı k _ f E , 
ibld

' r. YeılJe 
at - Til reç • fr l 

Örnek· n· 1 h • nnovııti on 
ı .n er er .1• diye ortaddn kaldıra?'akı,1ti bid'at 

teraltkinin alirnet• . ııter, fakat 
d o· 1 Jıne o b" • ti ır· ınler her enli" . ıu a ar-
orla nn k )dırı: k 1A:1 Hlreç diye 
ilerlemenin b ide~ a · ııtcr. Ancak 

hidayet - (, ,ıa 'yına o tOr~ç 'er~ir 
Commenc ment ai ç, baılam -fr. 

Örnek: işin daha b" d • 
ll k"ll ~ •yelınde b 

m f ı tı eoy emiıtim - j . u 
ba,l~ n.ıc nda bu güç a· ı' n ~alın 
mittim. " eri •oyle-

bidayeten - bat"ana t b 
fr. Aıı commence-m ç at, Afta. illo.i11-

1:t• h 1. en 
'" JY a ın ~- Herhalde - fr leı caa, de toute fa,. • Dana toua _ _ _ .,on 

(6) Turkç••mızde arllk k it 1 
(iri\m) ıÖ7.ıımin Rıılı (ıırn +~) a;•,_mıyan 

Lıgah - \ta,.ils z: 
Örnek: GahübigAh - Vakitli vakit.İl 

bigane - Yabancı, yad - fr. Etranı••ı 
lndifferent 
Örnek: 1 - Niçin bhe bu kadaı 
biglne davranıyorauaua i - Niçlı 
bize bu kadar yabancı davranıyot• 

ıunuz.? 
2 - biganeler arnaında kaldım • 
Yadlar arasında knldım. 

bigayribakkm - Hakaız yere, bak• 
ıızlıkla - fr. lnjuıtemant -

Önergeler 
K1lavuı. ıö:deri Ü& rinı, her Uıt .. 

aln (Son Poata } da çıkt tı?daQ 
baılıımak üzere bir ay içinde, ııte'k 
edenler yeni bir tineTg ileri dr•• 
bil r .er. Bunlar T.D.T.C. Genel KAtlp
l :ğ· oe ıu ıekil alhnda a-ö"'derilecıktir. 

DÜZELTME 
K lavuxu ı Si l cİ eô"\ u nda bir hatl· 

yede bir iki yani t o ~uıtur, Bu r•~· 
lıt art du'&e.tmek ü:zeru o bat JCY1 bir 
d ... !ı bur. ya y zıyoru.z: 

Bedir - "Çehre,, anlamın• ol•• 
•bet (bed),, ile "g bi,, anlarn nı da 
Y ren "ir (ar, er, ır, ur, 6r)., ~o ·~~~
den yap "ma bir TGrk kelıme• r. 
Bu ke.inıenia ayrıca (Rııdlof. iV J : 
B ·ı.'.er tekii de yard r ki aıec"ll .~ı .. r 
.. zeynet, tczy n t,. anlacrıı•• ıe ''.:..S -

ile dol-lıteyenler bunu kem 
durarak Türk ti· Ar P •radtkl boıluk"an tercihan daktilo 

. ı aştırma Ku .. d l ·ı· l rumuna gon re n ır e.r. 

Oımanlıa • • • • • • '- li -ae . mealne kılavuzda • • • • • • • karıılıgını 
uypn ( y abut: Yeter ) i~rmftyorum. 

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

. . . . . . . ... • •••••• 
. . . ... • • • • • . . . .. . .... 

önergem ıudur : • • • • • • • • ( 1 ) lmz• 

(1) Borada biı örneğe göıterilmtycn yazılar üzerine bir şey yıq•ıla
mıyaoaktır . 
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F E L E K •. En çok aranan, özü sözüne uyguri halk gazetesi olacaktır. 

Dünyada olup bitenleri " Felek " in ağzından dinleyiniz •• 

Felelc'in çenberi , Felek'in çarkı , Felek ... diyor ki , Vur abalıya 
Felek .. Felek'den dert yananların Felek'in kahrına uğrıyanların gazetesi olacaktır. 

Dünya vukuatına dair renkli resimler, hikayeler, masallar 
ve günün bütün haberleri. 

• 1 

Nisan Balığı sanmayınız/ 
1 Nisandan itibaren 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarlarında 
, 

1 1 
• v 

Pazarlar, yerli malların en güzelini, en 
iyisini, en sağlamını ve en ucuzunu çok 
müsait şartlarla memurlara satacaklardır. 
Her ne ararsanız bulursunuz. 
,: istanbul • Beyoğlu • Galata 

il 
lıtanbul 7 nci icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
YO lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme 
ılne karar verlJen ye tamamına 800 lira kıymet takdir edilen 
Hasköy de Turıucu maballeıinde Sıvacı Ahmet sokağmda eaki 
6 yeni 8 numaralarla murakkam maa bahçe bir Hanenin tamamı 
açık arttırmaya va:zedilmittir. Arttırma peıindlr. Arttırmaya iıllrak 
edecek mllşterllerin lıı:ıymetl muhammeoln % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veyn milli bir bankanm teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. MUterakim veriİ, tanzifat tenviriye ve vakıf 
borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16-4-935 tarihine 
mü11ad;f salı gUnU dairede m11halll mahıuıuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 6-5-935 tarihine mUaadif Pazartui gUnU dairemizde aaat 
14 ten 16 la kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meli muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde Ustte bırakılır. 
Akıl tal,dirde son artbranın taahüdU baki kalmak üzere arttır· 
ma on beş gün daaha temdit edilerek 21-5-935 tarihine m~s~di! 
Salı gUnO saat 14 ten t 6 ya kadar Dairede yapılacak ıkıncı 
arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve ifliı kanununun 126 ancı maddesine tevfi· 
\an hakları tapu ıiclllerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
allkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ye huıuıile 
falı. ve masrafa dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gUn zarfmda evrakı mllspitelerile birlikle Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sic:J:erile sabit olmıyanlar 
aatıı bedelinin paylaşmaaından hariç kalırlar. Daha fada malOmat 
almak isteyenlerin 93~3363 numanll dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ... takdiri kıymet raporunu iÖrUp anlayacakları 
ilan o!unur. (1598) 

[ lst•nbul Beledlyesl 116nlara 1 
Beled ye Karaağ~ç. M.üe11e.selcrindekl eşya ve tranılt depoları• 

nan Belediye namına •l§ ılldılmeaı kararlaıtırılmıı. ve ucuz bir tarifo 
vapılmı9hr. Btı depolara eşya koyacakların şartları anlamak Uıere 
ya Galata yolcu salonu karşııında mlleasesenin et muayene aalo
nundaki muvakkat merkeze, veyahut Sütlücede Karaağç Mllesaeıeat 
Müdlir~UğUne müracaat eylemeleri ilAn o!ui'ıur. "16:ı!2 11 

Telefon No. 
41619 
4.6.7 

Galatada Muayene mahallinin 
Müesseaonin 

İngiliz Kauzuk eczanesi 
mfüıtahzaratıodan 

SAÇ EKSiRi 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek· 
lenmeıine mini olur. 
Komojen 1açlarm kökierinı kuv· 
vetlendirlr ve Jesler. 
Komojen saçların gıdaa•dır. 
Tabii renklerini bozmaz lltif 
bir rayjhası vardır. 
Komojen Kanzuk Saç E~ıirI 
maruf eczanelerle ıtrıyat mağa· 
zalarmda bulunur. 

SVECİA 
demek lniçrenin 

en iyi 

SOT MAKiNASI 
demektir. 

:TürK:flDNJfJD LTD,1$TI. 

llTANBUL, GALATA. ~ERŞ!MBt(1'AlAR! ~ 
.............................................................. 

Sow Posta Metbaaaı 
Sahibi : R. Kakça 
Neır. Mldlrl c Talım 

CANLI . ... 

ôltJ 
PAQA • 

ı>oınröYÜNÜZ°' 
SANDIGINIZDA 
VEYA~UT 
K.iRALIK 
KASANIZOA 
SAKLAOIGINIZ 
PARADIR1 

Ç'AKAT 
BANk'ANIZA 
YATIRDIGINIZ 

PARA 
l='Ai'Z 

GETiRiR 
O: 

DARADIR .•. ·, . ~ 
• . 

l-IOLANTSh BANk' ONi ~ 
l<:ARA1<0Y PALAS - - A.lALEMCi HArQ 

Na Bakanlığından: 
-

Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya DUmenlik ormanlarında keıllmek 
ve Sumucak iıta1yonunda vagon içinde teslim edilmek şartlle mu• 
hammen bedeli 6750 lira olan 1500 a<{et çıralı çam telgraf direif 
kapalı zarf uınlU ile ekıiltmeyo konulmuştur. 

Ekıiltme 13 Nisan 1935 tarihine raatlayan Cumartesi gllnll saat 
15 de Ankarada Bakanlık Malzeme MUdUrlUğilnde yapılacaktır. 
lıteklerin tekliflerini Ticaret Odasi ·nslkası Ye 506,25 liralık mu· 
vakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz 
veya numunesine uyıun Banka kefalet mektubu ile birlikte 13/4/1935 
Cumartesi günü saat 14 . kadar Malzeme MtıdUrlüğUne tevdi et· 
meleri lazımdır. 
Bu huıuıtaki şartnameler parasız olarak Ankarada Bakanlık Mal· 
:zeme MUdUrlüğllnden alınabilir. ( 1512) 

.-ı --E-m-li_k_v_e_E_y._t_a_m_B_a_n_k_a_s_ı -i-li_n_l_a_r_ı -ı 

KiRALIK EMLAK 
Eaaı No. Mevkii Depozito lira 
641 Büyükadada Nizamda Seferoğlu köşklerinden 

ayra!mıt köşk 30 ., 
642 Yine o yerde diicr köık 40 ,. 

Mevkileri yukarıda yazıla iki köşk bir yahut llç sene müddetle 
kiraya verilmek üzue açık arttırm;,ıya konulmuıtur. lsteklllerin 
ihaleye mUsadif 8 Nisan 1935 pazartesi günü saat onda ıubemiuı 
ifelmelcri. (62) 

* * İstanbul Altıncı fcra Memurluğundan . 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup uç 

yeminli ehli vukuf marifeti'e 3514 • lira kıymet takdir edilen Ka· 
dıköyllnde Baharlye caddesinde ( 124) numaralı hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiş olup 31 /3/1935 tarahinde ıartnameal 
divanhaneye talik ed;ferek 1/5/935 tarihine mUsadif Çarıamba gU• 
nU aaat (14) den (16) ya kadar lstanbul Altıncı icra Daireainde 
açık arttırma suretile sata :acaktır. Mezkur hane Emlak ve Eylanı 
Bankası kanununun maddei ıııahausasann tevfikan birinci arttırmada 
en ziyade arttır .. nın üzerine bırakılır. ArUırmaya ittirak için yQzd• 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. Mliterakim vergi belediye vakıf 
kareli mUşteriye aittir. icra iflaı kanununnn ( 126) ncı madd-.sin• 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar• 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannın v• 
huıuılle faiz ve maıarife dair olan iddinlarmı illn tarihinden itiba
ren ( 20) yirmi gUn içinde evrakı mUabitelerile beraber bildirmeleri 
llzımdır. Aksi halde ıatıı bedelinin paylaşmasından hariç bırakılır
lar. AlAkadaranm iıbu maddei kanuniye .. ahkAmına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malQmat almak iıteyenler ( 34/2310) nunı•· 
rab doı~aılla memuriyetimize müracaat etmeleri Uin olunur, (7.f) 


