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iş Kanunu Projesi Hakkında 
Kısa Bir Anket 
;...., 

Proje,Bir Takım lstifhani-
lan Mübhem Bırakıyor 

Keti•• Hlt.. •••l••I ili• JHll~••••tl• 
Kao yıldır üs.riade çalıplıp ufrqdan it kanuna llylbuı, muhtelif tetkik 

1afhalanndu tla pçmiı Ye iki a1lD enel Kamulaya nrilmittir. Ba llyiba, 
yaıtta it •e it9ilili ökonomik n 80YIA1 bakımdao bir rejim altuaa .Jıyer. 
tiqlaca büklmlerl, pıaltlk it atiddıtlnla Hkiı Hat olmM9> ifÇi ile iı Yerenler 
arasında mukanle yapılmHı, itolY• keyfi olarak 1ol .erilmemui. ölenlen ••1• 
kazaya uğrayanlara taıminat nrilmeai tlbi ••ulardar. 

Bir muhanirlmiı, layihanın Haılan kaq111nda itçllerle iı Yerenleria neler 
dütünduklerini öğrenmek iıtedi ve buı al&bdarlarla konuttu. ilHriade dumı)• 
değer mııtal.ıalar topladı. Btıı:ılardao, mıah&elif fabrika •Üiplerinin .öıleri, fG 
Afagıki oUmlılerde toplamyor: ( Devamı 10 uncu ylzde ) 

Sarıyer Cinayeti Yine 
Karanlıklara Giriyor 

Sanyerde parasına Ye mftce.
lıerlerine tama edilerek lldOrOlea 
Mari EllllllJ•JUILkatll etrafındaki 
•arar perdul din aydınlanır 
slbl olmuıtu. Çtıakl Sarıyer ilk .. 
leıinin eıkl çamaC181 ve timdi 
eeyyar çiçekçilik yapa En•er 
b1t cinayeti arkaclap bahçıvaa 
Mehmetle beraber lfledltlnl lly
lemif, bllbll pbl bir talam taf. 
ailit •--lftl. Fakat bahçıvan 
Mehmet. bu itirafa kabul etmedi, 
la'klr ecllyorda. Oliua ba ialdn 
dtın de de•am et .... tlr. İlaamaflla 
MBddeiuaaml llaavlld a., f erlaat 
F.anrt telnr cllalaq .. Miifla 
........ ifade zaptahaim.pari 

- Bil bir ıec• arkaclald 
lıonlaktaa binama ikinci 
qtma atladık. Sonra mada8'ıa 
od•••• pcllk. Bea , ....... 
.. da .. a latlae aUam, ,...._ 
-.. a1aldanm n kollanm 
laajladı. Soara ben de baçalallla 
•da• Jaralaclım, 6ldtlrdlk. 
kalajl•dald elmaa klpeleri •• 
.Ocevheratuu altlık, kaçdak. Fa-

( O.riaaı 1 inci ylsde ) 

1 

.... aalllll tıaaa E aaaa- ···-··------, 
Devlet Daireleri-
ninTürkçe Adlan 

Ankara, 5 (Huaud) - Otrendl
tlme ıare veklletlerla •• baflıca 
dnlet dalreleriain Tlrkç• ı.ı.ıeri 
te•bit edllmiftir. Ma11ye Vek&letlne 
(finaH) BakHlıt•, slraata (Tarım) 
Glmrlk Ye lahi•arlara (pmrlk •• 
ekltler), S"blüyeye (Htlık Ye aoy• 
al 71rdım), Belediyeye (urba1hk), 
Dnlet ŞOra•aa (Dnlet daaııta11), 
Te•ylz mahkemHlae (Yarptay), 
DiY .. ı Mula .. ebata (SaflkUI') 181•· 
lerl Yerilecektir. - • 

... ---
Bir Canavar 

Bir Kız Çocuğunu 
Berbat Et.ti 

Aamahmeaçitte bir apartama• 
aıa kapıcıaa olan Mehmet, Saliha 
adh Jedl yaıında bir kaa çocu• 
luu bel10iukluğu a11lachtı iddia· 
aile diba Maddeiumumillj'e ••ril
miftir. Doktor, çocukta ve ıuçlu-
da iddia edilen hutahtı bulmUf" 
tur. D6rdlbacl Mlıtaatik Mehmedi 
teftif etmiftir. 

Hala Kar 
Yağıyor 

Varıova, 2 ( A A ) - Burada 
ve yakınlarda btlyllk fırbna var-
dır. Ku 20 ıantlmetreye çık· 
mııtır. . . 
Yeni Harbiyeliler 
Di1n merulmle lnt'alanoa iltihak 
ettiler. Reamlui 8 inoi Hyfamızdadır. ' _......_.... ... _. .......... ._ ........ " ........... ,_ 

Son Posta 
500 Lira 
Veriyor 
22 Nl•aada bqbyaa •IH•akamıa 

tleY•• etmektedir. Taf•llltım tl•.U,• 
katlu anettik. Ve ı&alt elao•kaaı1o 
Baaa rlrmek lçla laea .. •ptıld kapo
au kHmek Ye 8 lacl nyfamudakl n.ıa 
albada •••c•t nallertlu lslrial name 
alaa•lp rlrenk bpoaa lfaret etmek 
ldftdlr. latedlflml11 •••aa la lpetll 
lrapoalan bize yellanm11o llllabalra 
fllea JO rt- dna• etmektedir. 

lılüa&aka Kupana 

..... Namuuı: t9 

Yuı Namaraa ı 
ıa _____ _ 

Adıtl -------.,_ ____________ ,,___ 

'r .... ülllbpeM,...aa7••••W ......... ~.,...... .... - .... 
" ..................... ,..... aoreo 
... pktddu ...,. ... k ....... s.. 
P•ta W•aece ..... ah ......... .... 

Karsta 200 Den Fazla Ölü, 500 Den 
Fazla· Da Ağır Yaralı Var 

Aakara, 2 ( A. A. ) - DGa ıaat 1 15 kl1de timdllik t .. bit edUdlila• 
18,)4 de Kar. •• t'İHrıada YUkua l'&e 200 den fazla a ·a ye 680 dea 
a.ıea ,., nHınb• hakkında 111ete- fasla •tar yarala Yardır. Dirsek .-alar 
9'elojl ea.t"tiidaden aldıtım z mite,... çeki'mift tar1al,rda l'Hİf ~atlaklar 

v•~llla .. _lıa .... mat• .an, bUbaHa liler- haınf olmaıtur. Bu •ıatakada HHID• 

Lı!! batlı D·ıor •••i,eande çok talar elan tlcldetll o'arak •uhtellf 
..._.etil ol•uıtur. Ultllo .. ıer çlk· fa• lal•rla deYam etmektedir. 
~ .... -._--; ıWeree laay•an eakas alt.ada Knıta timdl1• kadar kfka .. 
~ .a. .. tu. N•biye merkezi •• .. r11Dta elmaa t•• 

Dlror mıataka•• laaHr•tı• teablt 
etmek .e 1aralılan Kar• tiaataae.ıae 
ıetirmek lpn ,llclea aılalalye IM1etl 

MraNrlade M tam " 1.ı,.oek 
rltlnalftlr~ ......,. ... ,.ti, ,., 
Hfl1Db81 utlff81 Mflardaa ... .. 
1ır.,. ..... larlle ....... , .... , 
....................... ktff .. . 

Hayret Verici Bir Dilenci 

Apartımanlan Olan, Bi
nalar Y aphran Ve ••• 

Sonra Sokakta Dilenen Bu Adamın 
Hayah Bir Romandır. 

-1 

Eald Adliye biauanm ardında 
kllçllk bir evin mlltevuı odaca• 
pda, epeydir ı&rmedijlm bir 
blldilde karp karııyaydık. O; 
dertli dertli içini çekti: 

- Benim, d .. 
dl, birikmlt iç 
bet kurutum var-
ch. Şu 16rdllğla 
arsada llç b9f 
ka.:.ı yer almak, 
Ve oraya bir ku
l&becik kurarak 
bqımı ıokmak, 
ıu k&r olua kira 
derdinden kur
tulmalı latiyor
dum. Llkin bir 
tllrlll kumet ol
madı 1 

- Paran• 
çıkıtmıyor ? 

- Parabala
ainde, arıa ıalal
blle anlapbll .. 
c•ti•• kanllm. 
F•k•t bir ttlrll 
c...,.t edip t• 
pa•rlıta P'fe
mlyorum ki? 

Bu ıarip ce
vapla uyanan bir 
merakla ıordum: 

- Neden? 

icap eden, naln vereceifn para• 
mn Ud mislini ı~zdea çıkaraca-~ 
p..Buaa bil, Ye, af beni botu
botuna zly- .ok, ae de kendini 
bupbOfana J•· Evini kuracak 

- Çuval Meh• ç ... ı •• ,, ... t tlnflea sef iıt• _,,,.,. 
met enpl oluyor 1 l baıka bir meyua aral cllyor. 

- Naal eapl oluyor? - Ba çuval Mehmet uba .. 
- Nuıl olacak? Bua bir aenetten bir ut mı? 

mektup s&nd•rmlfı ArkaclatuD plıadet parmatı.., 
- O analan mutlaka .... 6nllnde oturclat-mm ,..cerect. 

aaba alacapm. Ba uprcla •• ( De•••• 1 lael Jbde ) 

Bir Katil Ve 8ir İdam 
Antepte Karısını 
Öldüren Asıldı 

Katil, Kanaına 14 Kur
ıun Atmtfb 

Gaziantep 
(HalUll)-Bun
claa Od ıea• 
ene1Hlk6met 

Koaajl 1• 
......... ci-
aayet olchl. 
Glpe11Ddls 
halla panll• 
utratan blrblrl 
arclaaa oa dart 
el ıillla pat-

l&llllf Ye 23,... 
lannda pnç, 
sb•I bir ka- ICeHI ...... . 
ın balar tpade F ... ı 
Jere JUYarluaralr llİllfll. Sillla 
n.ıerlae kepalar, maktul kacla
ma 1....-.ta. lllAlam ellacle 
tatmakta •• ,.ı.t dlalk, iri 

( J)e~- ..... ,w. ) 

Izmirde Bir Adam 
Rakibini Öldürdü 
itte Ka•n Permalı Var

mıı Deniliyor 
lzmlr, 2 

( Huıaıl) -
Diba ıece aut 
19 IUlaruada 
bmlrla Pm..
..... me•ld
lade ,...ld• 
ama bir facia 
ol4u. Bir lra
.. allpll 
dd adamıa 
araaıaa ...,... 
rek bir claa
yete 11beb1Jet 
••dl. lfia lçe-
rilik tarafa fly• Kelli H .... 
ledlr ı 

lfaldv ka,&nde otuna HUllO 
aclmda bir adamla Pmarbapada 
oturan Yaaafua aralan açıkbr. 
Civarda oturan hallaa iddla1111a 
ı&re bu ıeçimmlik bir keçiaia 

( Dnaaaı 1 uncu Jlad• ) 





3 Ma~ ıa 

r 
i Hergün 
E ---

Evkaf 

• ;.~adın Birliği 

• Ucuz Ev 

Evkafın Islahı 
Evkaf, bir içtimai yardım mü· 

e1sesuıdir. 
Zaman ile Evkafın mana ve 

mahiyeti değişmiştir. Evvelce ca
mi, sebil fibl işlere tahsis edilen 
vakıf, bugün arhk içtimai yardı· 
ma kalbedilmelid 'r. 

Evkaf, bizde hali ortaçağ 
hüviyet ve mahiyetini muhafaza 
etmektedir. Zamanın değişikliği 
biç dikkate aimmamıştır. Bu se· 
bopledir ki bu defa Evkafta, ya· 
,pılma11 düşünUlen ıslahat, Evka· 
'fın bu gllnkil şeklini idame etme· 
il istihdaf etmektedir. 

Bu, yanlıştır. Evkaf artık ayrı 
bir ortaçağ müessesesi olarak 
idame edilmemelidir. Evkaf sıhhat 
Ye içtimai muavenet 'Hklletine 
bağlanmah, Evkafın varidatı bu 
yekiletin içtimat muavenet teş· 
ldlAtı tarafrndan tedvir edilmelidir 
Sıhhat vekileti bugUnkO halile 
içtimai muavenet vazifesini yap
maktan uzaktır. Diğer tarafta 
Evkaf da hugUnkll zihniyetle ha· 
reket edemed:ği için durgun ve 
hareket.iz kalmıfhr. Evkafı sıh· 
hat ve içtimai muavenet vekile• 
tine bağlamak bu gayri tabii ha· 
le bir nihayet verecektir. O vakıt 
Evkaf vandatı ile memleketin 
her tarafanda genlı mikyaıta 
içtimai yardım teşkilatı yapmak 
mümkün olacaktır. 

Kadın Birliği 
Kadın birliğl kapılarım ka· 

pamıya hazırlanıyor. 
Zaten vllcudunuo hikmeti olmı• 

yan hu mUesseıe hayatına rılhayet 
vermekle en doğru kararı varmlş 
olacakbr. 

TUrk kadın birliği bir hayır 
mUesHseal değildir. Senede bir 
defa birkaç çocuAa bir iki kat 
elbise vermek bu teıekkiilUn 
mevcudiyetini haklı ifiıtermiye 
klfi delildir. 

Kadın birliği siyae1 bir teıek
kUl değildir, çUnkli siraai hiçbir 
davaaı yoktur. Hele Tilrk kadı· 
nına ıiyaıt hakları verildikten 
ıonra artık kadın blrl.lğine hiç 
ihtiyaç kalmamıştır. 

Ucuz ev 
lngilteredo ucuz ve halka 

kolaylıkla maledilen evler yapı· 
~ lıyor. Şehir clvarır.da kUçtık bir 
bahçe içinde dört bet odalı, 
içinde her tUrlll konforu bulunan 
evleri ayda bir iki lngili• Ura• 
sına halka &atıyorlar. Fazla ola· 
rak evi alanlar ayda bir iki 
ln~lliz vermekle hem eve 
sahip olu} or, hem de kendilerini 
ıigorta ettirmiş oluyorlar. Tak· 
ıltlerin tediye11lnden evvel ölen 
ev sP.blblnin evi evlatlarına ieçer 
•• taksit biter. 

Bu kadar kolay 'f8 ucuz ol· 
duğu için de orada herkeı ev aa
hibi olmaya çahıır. 

latanbul baştanbaıa boı ve ha· 
rap. Yeni yapılan evler mUateına, 
oturulabilecek bina yok. 

Acaba Be1ediyenin delaletile 
lstan bul da da böyle bir teşkllAt 
vücuda ietlrilemeı mi ? 

İki Devrilme 
Faciası Oldu 
GUmUşhaııe, 2 (A. A.) - Bu 

ıece Trabzon'dan Erzincan'a git
mekle ola, kamyonetlerden birisi 
Ziga na dağmın barutçu hanları 
yak nında devrilerek içjndokl 

. yolculardan biri ölmüf, biri ağır, •• 
diğer 3 yolcu da hafif yaralan .. 
mıştır. Ayni gUnde Erzurum' dan 
2elmekte ola, bir kamyonet Va
vuk dağının Sifon deresinde dev
rllmiş ve içindeki yolculardan 
blr~sinin bacağı kırılmış, öbtirle
rl de hafif yaralanmışlardar. 

Trabı:on, 2 (A. A.) - Gümüş· 
bane Ue Bayhurt arasındaki Va· 

· vuk dRğında devrilen kamyonette 
15 kişi yaulanımştır. 

SON ·~OSTA Sa· fo 3 
-=-

Resimli Makale ------------1 ....---------; a Başkalarını'? Alınteri a 1 Sözün Kısası 

İ.k ve orta ça~ı..la zeogmler köleleriuiu ıilm tecile yıı.ş11r 
ve znkusafa sürerlerdi. Bugllo de başkalarını çalııtırarı7'k" 
geçinenler, ekmeklerinin hamurunu ba9kalarınm alın terlle 

inbc.nı çalıştırıı.b,len ' er, ayııı zauıaoda ku v Vtitlt :jtllıı;iyetleruır. 
Bunlar iradelerile, zekalarile, kabiliyetlerile diğerierioden 
ayrılırlar. Kalabalık kütleler her zaman baıkalannın köleei 
olmuşlardır. Marifet bu köleler arasına düşmemek, şahet 
iıti1ı:lalinfoi kazanabilmektir. 

yo~uranlar çoktur. fakat bunları fena görmekle iktifa 
etmeyelim. ~unu düşünmeliyiz ki, yüzlerce ve binlerce 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kamutayda Münakaşa.~ar ! 
Istanbul 
Telefonu 

Yakında Hüku
mete Geçecek 
Ankara, 3 (Huıuıi) - htan• 

bul telefonunun, Kamutayın bu 
devresi bitmeden satın almmaaı 
için Bayındırlık Bakanlığı ile şir
ket murahhHları arB1ında mü• 
zakerelere batlanmak üzeredir. 

Fransız - Rus 
Anlaşmaıı 

Dün Akşam Pari~te 
imzalandı 

Pariı, 2 ( A.A.) - Fran~ız
Soflget misakı bu akşam imza· 
lanmıştır. 

Bulgar Kı1talı 
Aleyhinde 
Sağa Sola Esrarengiz Mek

tuplar Dağıtılmış 
Sofya, 2 - Sofyada birçok 

ılyasi ad&mlar ve zabitan birer 
imzasız mektup almışla. dır. Bu 
mektuplarda Kırahn ıahei, buıus1 
bayatı, yaptığı işler, fırka milca
delelerinde oynadığı roller hak
kında çok fena feyler yazılmış
tır. Anlaşılıyor ki bu mektuplar· 
dan gaye, Bulgaristanda Karala 
karfı bir c~reyan uyandırmakbr. 
Zabıta bu mektubu yaıanlan 

çok sıkı bir surette araştırmaktadır. 

Memurların 
Haklarını Kes
m igelim, Denildi 

Ankara 3 (Hususi) - Kamu· 
tayın dUnkU toplantısı oldukça 
mtloakaıalı geçti. Refik Şevket 
(Manisa) bir maU kanunun tefsiri 
talebi karı11ında şlkAyetll davran• 
dı ve dedi kiı 

0
- Bu vekalet mtitemadiyen 

tefsir talebinde bulunuyor ve bu 
vaziyet bizi düşündürüyor.,, 

Buna Maliye Bakanı ce•ap 
Yererek, Ma1lyenin hem balkan, 
hem de haıinenln haklarını temin 
için basaas davrandığım, tefsir 11-
teklerlnln bu yüzden çoğaldığını 
söyledi. Neticede tefsir mazba· 
tası kabul edildi. 

Bundan sonra gUmrllk ve 
inhisarlar tasarruf sandığı kanu· 
nuna alt bir ek lAylhaıının iÖrll· 
ınlmesine geçildi. 

Mehmet ( Kütahya ) birinci 
maddenin okunuıunda söz aldı ve 
şunları ılSyledi: 

,._ On beş, yirmi, batta 
24 aene hizmet etmiş bir me· 
murun hakkı iptal ediliyor, ken· 
dlsi aeHemehUsselAm sokaktan 
alınmıt bir memur gibi yardım 
sandığına dahil olacak mıı. Adam· 
cağız 50 yatında ve 4 çocuk aa
hibldir. 

Bet altı sene 11onra ölünce 
çocuklan sokakta kalacak. Biz 
bunları nasıl her ıeyden mahrum 
ediyoruz? Zaten maaıları azdır. 
Bunlara yar<lım etmeliyiz. Ben 
şu fikirdeyim ki inhisarın licretli 
memurları bu yi\ıden dürüst va• 

400 işçi 
Açlık Grevinde! 

liunlar Bir Demirhaneyi 
lıgal Ettiler 

Katovi, 3 (A. A.) - Geçen· 
lerde tatil olunan Guidotto d .. 
mlrhaneılnl dtın tıten çıkarılan 
400 lıcl fıgal etmfı.. ve bunlar 
açlık grevine baılamışlardır. ltcl· 
ler takatid sandığına yatırmıt ol· 
dukları paraları geri iıtemekte .. 
dirler. ............................................................ -.. 
zife ~örmemektedirler. 

ÇtınkO latikballeri emniyette 
değildir. Bu sebeple meclisin 
merhametine, hissiyatına sığmıyo· 
rum. Bu zavallılarm tarih bakla• 
rını iptal etmlyelim. Bunların 
haklarını vermek mecburiyetinde
yiz Ye vereceğiz, vicdanınıza ha· 
vale ediyorum. 15 seneden fazla 
25 seneye yakın hizmet etmiı 
memurlar vardır. 

HUınU kitapcı (Muğla) - Ar· 
kadaşlar; Devlet mllesıe1eleri bir 
kUldUr. Biz yalnız kendi idaremiz 
zamanında işlere dikkat ediyo
ruz. Bu vatandatlar kUkumete hiz
met etmişlerdir. Hem takaUdi} ede 
•ermişler, bUtUn emellerini me• 
mut luğa bağlamışlardır. Artık 
kemale g~lmeye baıladıkları bir 
sırada haklarrnı vermemek doğru 
mudur? 

Neticede Mehmet (Klltahya)nın 
teklif ettiği muaddel maddeyi 
encUmene havale etti. 

============--===-=============<====-:=::t"'-=-~---=-~-~-- ------

/STER 
----------~~---~~--~~~~--~_,,,,-, 

l"NAN /STER 1 NANl'IIA! 
1-I ükı1met memleketi elektrikle~tirmeye karar vnrniş 

Anadoluyu üç mıntakaya. cı,yırwış. Irn nlir hnvz,ilarındAu 
ve şelıllelerden istifade edPrek hüyük elektrik nv'rkt:~· 
leri vücu<le getirecek ve ta köylerA k1trlar Plektrık 
verecek mi". Hu ımrE>tlc köylulere kilovatı l)J ptinlya 
kadar elekt~ik vermek müruküıı olııcak ınış. 

!usan bu habni okuyunt·a, ya bu rakaml nrı veren· 
luin lıf'Rllp bilıneclikierine, yahut bizlerin eeut:ler,lenberi 
mulıtt!kirldriu eliııdı;, tızil<lig:rnıze hükmedeceği gı:.liyor. 

Çihkıi lıiz lıurnJa elektriğ')o kilr)vatı:ıa 16 k:!:U~ 
ödüyoru:ı. 

iSTER iN.AN }STER iNANMA! 
i 
1 

1 

1 --·-...Jı 

Yazı Çolc Olduf u ~" 

Bugan Konamadı 

Kazanç 
Vergisi 

Serbest Meslek Sa 
bipleri Ne Verecek. 

Ankara, 3 (Husasi) - Kazanç 
vergiıti kanununun bazı hükümle
rini değiştiı en layiha ruznameye 
alı ıdı. Yeni layiha, serbest 
meslek aahipleri üzerinde tak .. 
dir ve beyanname uau!lerini 
kaldırmakta, oturdukları yerin, 
gayrisari iradı üzcr;ndcn vergl 
tarhını emretmekted'r. Yazıhane, 
muayenehane ve idarebenelerde 
miiatakil olarak çalışanlardan ayrı 
ayn vergi alınacaktır. Ancak ayni 

yerde mtlşterek iş yapan\ardan yllzdı 
otuz tenzilat yapı ac~ktır. Avukat 
lar, mimarlar, dişçiler, baytarlar, 
doktorlar, mllhenisler kiyahaneler 
ve mütehasaıslarımı! ıaft iradla• 
rın yll:ıde ellisini, evlerinde çalı
fanlar yüzde yirmi betlııi, antika· 
cılar ve sarraflar yüıde yUzünU 
•ereceklerdir. 

Serbest meslek erbabı gayrı· 
ıafi irat hesabile verecekleri ver
giden başka, kanuna bağlı 1 ve 
2 numaralı cetvellerde glSaterllen 
vergiyi de vereceklerdir. Bu cet• 

vellere göre, avukatlar, mühendisler. 
mimarlar ve alelumum serbest 
milıavirler ve mütehasatılar: 

Niifusu 200 bin ve daha zl· 
yede olan şehirlerde : fevkalade 
birinci smıf 2000 Ura, fevkalade 
ikinci sınıf 1000, birinci ıınıf 
200, ikinci sınıf 80, OçUnct\ sınıf 
30, dördUncU sınıf 1 O lira. 

NUfuıu 50,000 den 200 bine 
kadar olan şehirlerde: Fevkal&~ 
de ikinci sınıf 1000 lira, birinci 
aınıf 150 Ura, ikinci sınıf 80 lira, 
tıçllncU sınıf 30, dörUncn ıınıf 1 O 
lira. 

Nnfuau otuz binden 50 bine 
kadar olan ıehirlerde: ikinci ıı .. 
nıf 40, UçUndl ıınıf 25, d6rdünc.Q 
ııoıf l O lira. 

NUfuıu 1 O binden 30 bine 
kadar olan tehirlerde: Üçtlnctl 
sınıf 25, dördüncü aımf 1 O lira. 

Doktorlar, dit tabipleri, dlı
çiler: Fevkallde birinci aınıf 
1000 lira, fevkalade ikinci smıf 
500 lira, birinci ımıf 100 lira, 
ikinci 40, UçUncU 20 lira. 

50 binden 200 bine kadat 
olan tehirlerde: Birinci sınıf 70, 
ikinci aınıf 40, OçUncU sınıf 20 lira. 

30 binden 50 blne kadar olan 
tehirlerde: ikinci ıınıftan başlar. 
lklncl smıf, llçtlncll sınıf 15. Dör· 
düncü yok. 

1 O binden 30 bine kadar olan 
ıehlrlerde: ikinci amıf 15, Uçüncll 
ıınıf 1 O, dördüncü sınıf yok. 

Dünyanın En Kuv., 
vetli Hava Filosu 

Bay Göringe Göre Al- .. 
manyanın Elindedir 
BerHn, 2 (Havas)- Yabancı 

•• A1man gazetecilerinin zlyafe· 
tindeki s!Sylevinde B. Herman 
Göring demiştir ki: 

" - Hava filomuz dünyanın 
en modern f .lo&udur. Alman hava 
kuvvetleri bugün herhangi bir 
mütecavize karşı zorluklar çıkara· 
bilecek kabiliyettedir. " 

Trabzonda Ateş Sa· 
çan Bir Fırtına 

T rahzon, 2 ( A. A. ) - Diln 
ba~layan klble riizgirı, bugUn 
artmış, ataş aaçan bir fırtına 
gibi ubaha kadar s!lrmüştür. 
Keremitler dl'.şrnüş, lcldo:ı te.leri 
direk:r-r ;, bını ağaçlar devrilmiş, 
hirkaç dam çökmllştl\r. insanca 
ıeyiat } okhJr. Sıcak'tk., kuvvetin{ 
ka) be~memlttir. El•ktrik, gece 
bef dakika &öumi1,tür. l !aratd, 
35 Hr. 
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1 Ôkonomi işleri [ 

Bursada 
Çalıkögü 

Bursa: Çahköy (Huıusl) - Kö
yllmüz 650 yıl evvel kurulmuıtur. 
Bu köy Y eniçerl ağalarmdan Halil 
ağanm köyüdür. Bu ağa zaferden 
zafere koıar Ye her raatgeldiğl 
dilımana ıalebo eder bir yiğit 

olduau lçin adma Çalık Halil 
demiılerdlr. Köy Çalıköy umfni 
buradan almıtbr. Çabkköy konu
şula konuıuia Çalıköy olmllflur. 

Köylln ıuyu ve ha vaıı çok 
,nzeldlr. Dört tarafı muntazam 
çeımelerle çevrllmittir. Büyük kO"' 
ruıu ve çam ormanı pek maruftur. 
Bataklıdamın kızı filmi bu köyde 
çeullmiştir. 

Köy 300 evl:dlr •• 12~ nU. 
fuıludur. Köyde HalkeYl, mektep, 
ocak binaaı, dernek ve kooperatif 
teıkilitı ile muhtarlık odaıı 
vardır. 

DUkkAları 3 kah•e, 3 bakkal 
2 berber, 2 nalbant, 3 demirci 
Ye bir hamamdan ibarettir. 

Köy ihtiyar heyeti köyDn g'1· 
zelleşmesl içfo çok çahşmaktadır. 
Köy mektebi beı ıınıfh iken 3 
11nıfa indirilmiştir. Bu vaziyet 
halkı biraz mlltee11ir etmiştir. 
Mamafih muhtar Muıtafa Keskin, 
fırka relıleri Baha ve Muıtafa 
Aılan mektebin tekrar bet ıınıfa 
çıkarılmaaı için teıebbUalerde bu· 
lunmuılardır. 

Kay kadınları ayda iki defa 
okuma evinde toplanmakta, ka· 
dmlık ve çocuk bAkımı etrafında 
konuımalar yapmaktadırlar. Oku
ma oda11 ı•nçler için bliyilk fatl· 
iadeler temin etmektedir. K6yde 
h• Panrteal ıeceai muallim Bay 
HDıeyin AYnl tarafından konfe
rınılar YerJJmokte, halkı.o biJgiıf 
arttırılmaktadır. 

Cuma ıecelerl de muhtarın 
etrafında toplanmakta, köy itlerini 
ıörtiımektedir. Bu toplantılarda 
k6y ıeoçlerl tarafından monoloğ· 
lar ıöylenmekte, akropatik hG
nerler yapılmakta ve her toplan• 
bnın ıonu muhakkak n•ı'e •• 
•ilence ile bitmektedir. 

Çalaköy ileri bir köydllr. Hal· 
kının ahllkı pek gtlzeldir. Bu 
köyde zabıta vak'a11 kaydetmek 
ı&yle duraun, flmdlye kadu 
mahkemeden ceza almıt, haplı· 
hane veya tevkifhaneye gitmlı 
tek bir fert yoktur. Çalıköylnlor 
devlet yaaağanı bilen, kanunlan 
ıayan, çalıımadan ze•k ıılan 

a6riUIU H bi~gili insanlardır. 

Sinopta Elektrik 
Sinop, 2 (A.A.) - Elektrik 

teıiutınıa montajı bitmiıtir. Si
nop yakında ııığa kavu9acakhr. 

10 Mayısta lnönü Şe
hitleri Selimlanacak 

Bö:ıöytık (Husuıt) - 10 Ma· 
yıı lıtiklAI ıavaıının birinci ve 
lklncl ln6nl1 muharebelerinde can 
veren TUrk çocuklarımn ıUnUdUr. 

O gUn bu Akpınar ıehitliilnde 
ye ıehitlerln Abideal önünde top
lanacak kadınlı erkekli bin1erce 
Tnrk aılı ıehitlerini anacaklar, 

Muğlada Yol 
Yapımı 

Ahikôv Civarında Bir Or
man Yangını Oldu, 

Söndürüldil 
Muğla, 2 ( A. A. > - Bu Jıl 

Marmariı • Muğla yolunun en se
tin •• çamurlu bir yerinde iki 
kilometrelik fOH yapılıyor. Da•aı 
yolunda çalııma bitmiştir, bu yol 
Muiladanberl 32 inci kilometreye 
varmııtır. Viliyetla ana yolunu 
teıkll eden Fethiye köyce§'lz yolu· 
nun toprak dO:r:eltilme iti bltmiıtJr. 

1 

Akpınu ıehitliğl Ye ıehitlildeki Abide 
onun bllyük ruhuna aarııJmaz 
minnet ve ıllkranlarım ıona• 
caklardır. 

lnönU ıehltler mezarhj'ı komlı· 
yonu o glln yapılacak lbtif alin 
programını ba:r:ırlamııtır. Şehitli· 

te ilk öne• Jıtlklil Hvaıının kah• 
raman maldllerl alrecek 'H ilk 

l5nce ıehit arkadatlarının hAtıra· 
Jarı - önünde eğUerek onları ae· 
lamlayacaklardır. 

Bu ihtifale lıUklll ıaYaıının 
bUtiln maHillerinln Te bUttln mll· 
tekait zabitlerin lttlrakl iıten· 
mekte, bunlann iştiraki için de 
kolaylık tedbirl•ri ahnmaktadır. 

BOyGk Dalaman k6prllı0nlln bir Malatya hapitaııeaıindeld mektebin mahkQm taleb•leri kendilerini 
ayağı bltmiı diğerleri de bitmek dl11ilnenlerle 1 beraber 

Ozeredlr. M J t H • • d Muilanın Ahikiıy mıntakall)~ a a ya a p!sanesın e 
Milbda orman yaniJDI olmuı1a da M k 
derhal ıöndUrtilmUtUlr. Zaru e t e p 
yoktur. 

Nisanda lnebolu- Okuyan Mahkiimlara Kitap, Kalem Ve 
dan Yapılan İhracat Defter Dag"' ıtıldı 

lnebolu, 2 (A.A.) - Niaan 
ayı içinde buradan ecnebi mem• 
leketlere yapılan ihracat 242 ton 
50.900 liralık yumurta lıpanyaya1 
56 ton 11. 600 liaalık yumurta 
Tiryeııteye, 20 ton 2.100 liralık 
elma ltkendnrlyeye, Türk liman· 
larına 1989 ton 78.950 liralık 
muhtelif eıyadır. 

Y apılao ltballt muhtelif mem-

Malatya (Huauıi) - Hapiıba· 
nede mahkQmlara mahsus bir 
mektep açılmıttır. Bu mektep 
mahkiimları yalnız okutup yaz· 
dum'akla kalmamakla, onların 

hallerini düzeltmelerlnJ de temin 
etmektedir. Mekteple Maarif lda· 

resi ve HalkevJ de alAkadar ol· 
maktadır. Ev Başkanı Faruk 
Yakıncı ile Maarif Mtıdllrtl Liit· 
fullah Erdem hapiıhaneye gide· 
rek mahkumlara kalem, defter ve 
kitap dağıtmıılardır. Mahkômlar 
kendileri iç:n açılan ba mektebe 
bUyUk bir alAka ile bağlıdırlar. 

1 1 

Aksaray da lktısal 
Bankası Ve Azmi 
Milli Şirketi 

Aksaray (Hususi) - Burada 
lktııat Bankası ve Azmi Milll 
ŞirkeU yalnız Aksarayın değl~ 
dvarımn da 6konomik vaziyetini 
tandm eden iki bliyük mileas• 
1tdir. 

lktııat Bankasının ytı:ı blo 
lira sermayesi vardır. 926 yılmd• 
kurulan bu mlle1Beıenin serma• 
ye1fnden 51 bfo lfraıı tamamed 
lSdenmlıtlr. 

250 bin lira sermayeli Azmi 
Milli Şirketi de elektrik kudreti 
ve un üzerine it yapmaktadı" 
Şirketin ıermayeaine Sümer vt 
Ziraat Bankaıı ile ldarel husuıl,.. 
ye ve Aksaray Belediyeıl ortak• 
br. Şirketin su kuvveti ile işle• 
yon bir elektrik fabrikası vardır.' 

Iıtibıal edilen elektrik kudreti 
hem abonelere satılmakta, hem 
de bununla bir un fabrikaaı ifle
tllmektedir. 

Un fabrikası bUtUn civar ka· 
aaba ve şehirlere un sevkiyata 
yapmaktadır. Azmi Milll Şirketi 
elektrik taktımn yerunm toprağa 
vermekte, fakat buna rağmen 

elektrik kilovabnı 15 kuruıtan 
aıatı satmamktadır. Bu pahalılık 
dolayıslle de btitUn şehir balkı 
elektrik alamamktadır. 

Azmi Milli Şirketi elektrik 
flatinl yan yarıya indirse bedava 
toprağa glSmdilğU elektrik kudre• 
tini de Htabilecek, bu suretle 
hem zarar etmlyecek, hem de 
blttln halkın elektrik yakmasını 
temin ederek petrol paraaı diye 
memleket dqına çıkan parayı 
kendi almıt olacakbr. 

Antepte 
AtaHirkün Mermerden 

Heykeli Yapıldı 

Bir 

Antep, (Huıusl) - San'tkir 
bir Antepli tarafından yapılmakta 
olan ve mermer üzerine ftlenen 
Atatllrk h•ykell bitmiştir. Heykel 
çok güzel olmuş vo resimleri 
Ankaraya gönderilmlşt:r. Bu hey
kel yakında Parti bina1ı 6nündeld 
meydanhğa dikilecektir. 

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

Son Posta 
Yft.a, .. ,.. .. H-•die ... • ... , ..... .ı 

Bltt..,Zat;Uye, ataloeşme eokağı, 25 
ISTANBUL ........ 

u _1_ 0. - u 
1 

leketlerden 700 ton 113 bin lira 8 N l K E. Y dt1jerindedir. 

lspartada 

Halkevi Müzesi 
Muşta Bahar 
Başladı 

Caıetenılıde eılcarı yan 
t9 reatml.ırin Lütfin haklara 
CDahf.tsz 98 gaıetemiae ait~ 

1 " ABONE FIATLARI . 
HERC.UN Merzifonda iki 

Kaçakçılık 

•. . ' 
İ>OLASAMAZSI NI Z 
FAK.O.Ti 

~nDosta 
DAKr &iR. İLAN 

6UTUN ÜLKEYi HER ..ON DO~IA 

Vak'ası 
Merzifon ( Hususi ) - Çay 

kayUnde ihtiyar heyeti azasından 
Nurinln evinde aaklanan Lfıtfl ve 
Bafralı Şevket adla iki kaçakçı, 
kaçak tUtiln yüklü hayvanları ile 
birlikte yakalanmıılar, Adliyeye 
teslim eclllmlşlerdir. 

Mahzen mahallesinden maruf 
bir zatin evinde de arama yapıl· 
mıı, 9 kilo kaçak rakı, bir kazan 
ye birhayli cibre bulunarak mU· 
sa dere edilmiş, kendisi mahke· 
meye verilmiştir. 

lıparta, 2 (A. A.) - HalkeYi 
idare heyetlle •ubelorinin 1eçiml 
yapılmıı ve bu ko!Jar ) eni çabı· 
ma programının tatbikine aeç• 
mişlerdir. 

HalkeYinln açtığı mUzeye çev
remizde yerleri belli eakl eserler 
taşınmaktadır. Milzenin zenglnleı· 
tirilmeai için bu hafta içinde bil· 
) tik bir toplantı yapılacak ve 
balkın bu işe blliiai arttırılacaktır. 

Şehrin bütUn eski eser ıever
leri bu kola yazılmakta ve müze
nin zenginleıtlrilmedoe çalııılmak· 
tadır. 

Muş, {Hususi) - Arbk karlar 
yanı yavaş erimeye batladı. 
( Altınova ) da hiç kar kalmadı. 
Buna rağmen henüz evlerden ıo
balar kalkmıı ve sırtlardan da 
paltolar çıkarılmıı değildir. 

e 
Sen Ay 
• Kt. 

TOAklYE HUD JSO 
YiıMNtSTAN 2.MO mG 
&ClEıl 2700 1400 

3 1 
Ay Ay 
Kr.. Kt 

400 uo 
710 27<) 
800 300 

VilAyetin tenlyeli yollan ça• 
mordan geçilemeyecek bir halde Aboot l>edeli peşindir. Adre1 
olduğundan otomobiller de iıle- 4ellotlrmek 2& kur<a&tuc. 
yemomektedir. - " 

Kııın fırtınalarile tahret bulan Gel•n nr•k geri fl•llmfl6. 
(Rohva) geçidlnd• daha oldukça AlnlerdM mes'uliyet aluımaz. 
kar vardır. Cevap i~in ~ektupl~ra 10 hıu~luk 
Muş Ve Bitliste Bekçi Elblıeleri pul ilA.esı lazımdır. 

Muş (Hususi) - Emniyet itleri ı ' ~ Po•la kutusuı ';41 latanbul ~ 
amiri Bay Ismafl Kuntay Muş ve Telgraf ıSonposta 
Bitlisteki bütün bekçilerin bir ör· .. Telefon : 20203 .. 
nek e!bise giymelerini kararlaş· 
brmış ve kararını tatbik elmlttir. 
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Dünya Hadiseleri 

Açlık Rekoru Da 
Kırıldı 

Açlık rekoru bir lokma ekmek 

52 Giln 1 yemeden, 1adece 
B. y; birkaç yudum ıu 
ırı•g •- ile 52 gUn yaıa

migt1n Adam yan bir Ruı ta· 
rafından kırılmıştır. Moıkova 

gazeteleri bu hidiaeyl yazmakla 

beraber kahramanının adını sak· 
lamaktadırlar. Anlattıklanna göre 

bu zat 36 yaıındadır Ye tecrll• 
benin ıonunda vllcudOnUn atır

lıj'ından yüzde 26,5 nl kaybet
mfıtir. Tecrübenin butUn de•amı 
esn&1ında bu zat Moıkovada 
Kazan o• Tıp EnıtittlsU tarafından 
daimi bir mUıahede altında bu· 
lundurulmuıtur. 

* 
K aliforniyanın San • Dl ego 

şehrinde bUtUn yemekle· 
,_N_e_v_'_l _K_e_n___ lerinl münhasıran 

dl . Mil gl\neı harareti ile 
•ıne n- . . b 1 k 
ltaaır Bir pı11ren ir o anta 

açılmııtır. Bu lo· 
Lokanta kanla plıirllıcek 

maddeleri, yailanmıı bir tilplln 

içine doldurulmakta, ıonra ade1e 
Ue toplanan ıllneı harareti bu 

tUpe tevcih edilmektedir. Yiye•· 
ler bu ıekilde plıen yemeğin çok 

lezutli olduğunu ıöylüyorlar, ye
ı&ne kuıuru uzun 1Urme1ldlr. 

Franaada beklenmeyen bir 
zamanda, ••ine dönen bir 

Cezaı• koca, karııını bir 
Mii•talıalc •tıkın kolları ara· 

Olan ııada bulur, rovel· 
Kimdir ? .. erlnl çekerek &l-

_____ _. dnrnr. Yabancı 

erkeğe gelince, onu dı 6ldUrmeıl 
mUmklln iken, 11rb11t bırakır: 

- Kabahat 11nde detlJ, ka
rımdaydl, cezaya mUıtahak o, 
idJ der. 

Franıı:s an'an11ine tevfikan 
katil ceza görmiyecektir. Fakat 
mahkemede, facia eınaıında ıöy-

lediii ıöz uzun uzadıya mllaa• 
kaıayı mucip olmuıtur. Yerinde 
olup olmadıtı dtlıllnlllmnıtnr. 
Kadını aldatıp hlyanete HYkeden 
erkek mi kabahatbdır, yokıa bu 
erkek Hdece erkeklitln rolllnl· 
mO yapmııtır Ye kabahat mlln· 
ha1ıran kadında mıdır? lıt• aw-

katların üzerinde mutabık kala· 
madıkları meaelel 

............................................... .._ ....... 
Bir Doktorun 
GUnlUk Ovma 

Notlarından (*) 
Baş Alrıları 

Her mevııimde aık ııll bat afn· 
ıından tiki7et •den haıtalar nı
dır. Yarım n tam baı apılan 
mide Ye bar1ak rahabızhkları 
çekenlerde, dimağ'ı çok boıulan 

ve kapalı yerde oalııanlarda, ıi
nirli inııanlarda daimi gibidir. 
Beyin hilmmaıından ileri ıtlen 
lıaş ağrıları lmıma ile beraber
dir Ye hazan dlı b11talıklarından 
~ğrı ı~l•bilir. Grip, ııtma n bo
g~z •?rılarında kinin, aıplrin •• 
pıramıdon iyi ı•llr. 
Ağrılar yorgunluktan ileri geli
yorsa açık havaya çıkmak, eu ile 
elleri yüzü ve biraz da batı ııılat
mak kufi bir tedbirdir. 
Bu tedbirlere rağmen ağrılar de· 
vam ediyorsa hekime ve mutahu
ıısa müracaat etmelidir. 
l*J 8u netları kealp 1akla1ıaıs1 yahut 

lııfT albUme .J•pıfhrıp kollelıal1oa 1apa· 
nııı. Slkınta umanınıııda lııu notlar bir 
doktor ılbl lmdaclımaa yatlteblllr. 

Tarlbl Mlsababe Kari Melcta.bları 
------------------~~------------

Kon f üç y üs Ve F elsef es_i Tavşancıl 
Ve Tenezzüh 
Trenı· 

----------------------
Bugünkü Çin Kalabalığına Kuvvet 
Kaişısında Kırılmadan Eğilmesini 

Öğreten işte Odur 

Artık yaz geldi. lıtanbul halkı, 
aeçen sene olduğu gibi, bu sene 
de Devlet Demiryollarının gezinti 
trenlerini beklemektedir. Ben 
yalnız, Tavıancıllılar namına ıu 
dilekte bulunacağım: Geçen sene 
gezinti trenlerinden birçoğu kö
yümllzden gelip geçti ve Sapan• 
caya gitti. Kalabalık bir lstan• 
bullu kafileainl uıun senelerden• 
beri aramizda göremedik. KöyU• 
mU!lln kiraz bağları, muhakkak 
ki, Sapanca gölünden çok daha 
güzel hava ve au baılarına ma• 
liktfr. Serin ağaç altları, pınarlar, 
ıuda donmuı kirazlar, UıUmler 
a-ezintiye gelenleri mutlak ıurette 
tatmin etmit olacaktır. Memlek•t 
mahıulnnlln rağbetini ve Tavşan· 
cıl gibi aUzel bir köyümU:sUn 
tanınmaıını temin edecek olan 
teıebbUı, Devlet Demlryollarının 
buralara gezinti trenlerini t"iilı 
etmeıidlr. Bu husuıta alikadar
larm dikkat naurmı celbederim. 

.,000 kilomttH uıunluğundaki me,hur Çin 
2420 yıl &nce yazılan bir kitap de badini tanıtmalı n ıeYdirmelidir. 

Yar; adı: Şo-Kini r... Bunu ya• Anayı, babayı, ataları ve memleketi 
ıan Confucluı'tur. Tarihin tanıyıp ııreflendirmenin yolu budur. Yun n 

18 1 a de.X.er lSrdOA>l\ fe ) f. aile ııngiıl, biltttn ıngilerin kaynafı· 
yg Y • i • Y HO dır. An11ını, babaııını, kardeılerlnl, 

ların •• bOyllklerlnden biri olan ~oouklannı, h11ımını akraba11nı ınen 
Şo • Klnı muharriri, kendi mille- adam, ntanını n devletini de ıner. 
tinin tarihini mlllttan 2200 yd "Cemiyetin her ıınıfının ayrı 
••nle kadar belgeli Ye ıerçek ayrı Yazifelerl Yardır. Büyllkler 
buluyor, daha geriler için ıöyle- kanuna, adalete, alçakıönUllUlUğo, 
nen ıözleri, anlatılan hlklyelerl tasarrufa bağlı olmalıdırlar Ye 
doiru bulmuyor. Demek ki Çin memleketi ehliyetle, iktidar ile, 
tarihi dört bin ytlz elll Jıldan• fazilet ile idare ederek balkın 
beri Jaııhdır Y• bu bakımdan o her ferdini kendi çocukları gibi 
tarih en Hkl bir medeniyetin H•melldirler. Millet te onları 
konuıabllan •iz• ıayılabillr. baba gibi ıevip saymalıdırlar." 

Fakat böyle de olma1a Çia, " BUyUklerln fazileti rtızgira, 
yalnıı KonfüçyQıle engin bir Yar· knçtıklerin fazileti otlara benzer. 
bk temıil eder. ÇnnkU o, Ulkeler OıtUnden rllzgb geçen otlar 
deterlnde bir dehadır; Çinllllğl eğilir. ldarealni fazilete lıtlnat 
tufanlar, kaıırgalar, zelzeleler, ettiren deYlet adamı kutup yıldızı 
yangınlar itinde de erimeyecek gibidir. BlltUn yıldızlar onun 

_ ~ önünden bat eğerek ieçer. O 

Konfüoyil.I 

bir milli hOYiyete erdiren kudret· 
tir. Çinli, yer yllzllnde bir ıahıl
yet olduiunu onun telkmlerlle 
anladı •• buglln de ondan arta 
kalan ruhi enerji ile ayakta du· 
rabillyor. Mağlup olmaktan kur
tulamayan, fakat yine Çinli kalan 
o kalabalık kütleye - iğilip bU· 
küldUğU halde kırılmayan çelik 
aalibetl Yeren • KonfllçyUıtllr. 

Ekseriya sanıldığı gibi bir din 
değil, şuurlu ve duygulu bir millet 
yaratmayı kendine nlkü edlnmlt 
olan KonfUçyllı, uki bir hU
kUmdar aUlile1inden gelmft olma· 
ıına rağmen, demokrattı, "halkın 
aeıl, tanrının ıe1ldlr,, demeyi va• 
zife tanımıştı. Onun en 6zlU pren• 
aipleri ıunlardı: 

" Bir inıan yaıayıiında ve tuttuğu 
yolda ikMarile .oldaiu kadar fazilrile 

dalma yerinde durur. ,, 

Fakat ıiyaat lhtir&1lar bu bil· 
1nlc adamın bOyUk ıözlerlni ıık 
ıık unutturmaktan geri kalmadı. 
KonfUçyllıU yarı illh ıayıp öğtlt• 
lerinl dini emirler gibi muhterem 
tutan Çinliler, ıaman ıaman, ıl· 
JHet dala nrelerinden doj'an 
kanlı tufanlar içinde kaldılar, 
kime kime botuldular, ı0ı1t ıllrtt 
uçurumlara atıldılar. 

KonftçyUıUn aııladığı feragat 
•e tahammül duygularından fıti· 
fade ederek halkı böyle Ozen, 
ezen Ye candan bezdiren hOkDm· 
darlar f çinde o bUyllk f eyleaofun 
adını unutturmayı hile dUıllnenler 
•ardır. Mesel& Çena-? .•• Bu adam, 
tanılmıt beylerdendl. Çin tari· 

hinde Üç SUlile Deni diye anı• 
lan bir devrjn ıonunda taht için 
yllı göıteren kavgalara ke..!ıfh, 
ailem etti, kallem etti, lçytızUnü 

aaklayıp iyi Ye milletsever bir adam 
a-ibl görUndll, nihayet hükumeti ele 
geçirdi, «Ti· ıin » adlı ıUlAlenin 
başı oldu ve imparator unvanını 
takındı. 

Çeng, milli birlik kurmak uğ· 
runda hayli çalışmıı ye bu UlkUyO 
yerine de getirmit bir hDkUm· 
dardır. Çin diyarını • bugtln de 
baıka bir tekilde • altüst edip 
duran derebeylik uıulUne kartı 
yaman bir mücadele açmıt ve 
ayrılık fikirlerini 6ldtirmüftU. 

• Y alaaz. memlekette iuaf11& bir 

11ddi 
idare de kurmuştu, ılyah Ye 
ıimılyah bir fıtlbdat ile halkı 
inim inim inletiyordu. 

Tavşancılda Ekrem 

Piyango Dolapları Otomatik 
Olamaz Mı? 

Tayyare piyangosu dolaplarını 
kllçUk kızlar kuv•etaiz kollarll• 
çeviriyor, bu yüzden de numara• 
lar iyice karıımıyor gibi sıeliyor? 
Aeeba Tayyare Cemiyeti, bu do
lapları, Franl8 ve ispanyada ol· 
dutu gibi otomatik yapamaz mı 1 

BalnrklSy Cevizlik Muha1ebecl aokak 
Ş. Tala)' 

Onun ı•çmiı aDnlerle halkın 
al&ka1ını k11mek, eald tarihi 
unutturmak için ald•tı tedbirler 
araıında « kitap yakmak » ta 
vardır. Geçmiıl hikAye eden, 
geçmiıe kartı 1evgi •• ıaygı 
uyandırm&1ından kuşkulanılan 
bUtUn kitapları toplattı, at•t• at- ( Cevebf•r J 
tırdı. O koca Çin Olkeainde me- ...._ ____________ ,,. 

morların en mühim vazlf elerf İzmit 1h8anlye nahiyHindtt Bay 
Mehmefe: 

kitap toplamak Ye yakmaktı. Bu _ ŞlkAyetinizl nahiye mUdUr· 
arada KonfUçytiıUn de Şo .. Kfng• lllğUne ve kaza kaymakamhğına 
lerl •• onun ıakirdl olup kurulan bildiriniz •• yaziyetl bir istida ile 
F elıefl mezhebin yayılmaımda pek izah ediniz. 
çok emeği görülen "Mena· Teıu,, 
nun eserleri dahi - kıraldan ziyade 
lnrel geçinen • duyıuıuz memur
lar elinde klll olup gitti. 

·- --·---

Onun en büytik imamı Meag 

Fikri yine fikrin yenebileceğini 
dbıUnmeyen lmperator Çeng, mu• 
kaddea kitaplara 1ayrı göater
mekte inat eden Yatandaılardan 
dört yUz altmıtını da, o ~itaplar
dan yapılma bir yığının alevleri 
içine atarak yakmaktan çekin· 
memişti 1 

Fakat bu imperator, öz yur· 
duoda böyle kitap ve vatandat 
yakıp dururken komıu Türkleri 
dUşUnerek te için için titriyordu. 
ÇUnkU Türkler, yatağma ıığmıyan 
bir ırmak heybeti taşıyorlardı ve 

ilk coıuıta Çin Ulkeaini kolları 
içine almak onlar için aayet 
tabii görilnUyordu. 

İmperator Çe:ng, batının ucun· 
da belirip duran bu tehlikeye 
karıı bir çare dOıUndU, kendi 
Olke1ini Ttırk atlaiımn Hamıya· 

Karaman hapiaanealnde Muıtafa 
Afabeyllye: 

- Bu me1ele adli bir m11ele· 
dir. Adalet her zaman tecelli 
eder. Bir avukat tutarak nziyetl 
taarlh etmeye çalııınız. 

_. ... ___ ................. ·-··················-······"' 
caiı bir ıun'I dai ile çevirme!• 
karar verdL itte yer ylzllnde il• 
leri heniz 1aıayan •• lıimlerl 
amlagelea 1edl blyUk 11erd•P 
biri, o meıhur "Çin Seddi,, bu 
karar ıonunda Yilcuda geldi. 

Bu Hl tam iç bin kilometr• 
uzunlupnda bir duvardır, Çinill 
ılmal tarafını baıtanbaıa dolar 
makta •• TOrk dlyarlle Çin ara" 
ıında tqtan bir dai gibi yllkıel
mektedlr. KahnlıiJ, tlnrinde iki 
arabanın yanyana a•çmealne ml
ult olacak derecededir. Birçok 
yerlerde demir kapılar} vardır. 

imparator Çeng, kitapları yak
hrarak fikirler üzerinde uyuıttr 
rucu bir bulut olmak iıtediil gibi 
bu upuzun duvarlarla da TUrk" 
lere karıı yalçın bir kay• 
teklinde yUkıelmek emelini güdl
yordu. Halbuki fani insanlaraJI 
kı1a ömUrlerlle ölçOlemeyen zamall 
onun her iki dUtüncealndeki ,. .. 
katlığı, kofluiu lapat etmekt• 
a-ecikmedi ve Çengin ölUmündell 
az sonra, KonfUçyUslln Şo-Kingle" 
rl, Mengn•Tesu'unn risaleleri yl11: 
elden ele dolattığı albl Ttır 
atları da o kalın duvarları aıtı, 
Pekin sokaklarında klşneye kir 
neye dolaıtı. 

Fikirler kolay kolay yıkılmı1or, 
yiğit ktıtlelerin yllrüyUıüne 1edl•' 
e~ael olamayor l 



..,.. 
Ziraat Bilgisi (•) 

Bağlarda 
Silkmenin 
Sebep Ve Çareleri 

Geçen yazımda bu menuun 
llç bölOmDnll anlatm11bm. Bu,aa
de yazımın arka11oa deyam ecl .. 
cetim: 

4 - Bai topraldanD111 tllk
medeld tealri b8ytlktlr. Ônce 
16yleditlm ap klW •• ıu tuta 
topraklar, çlçeklui k6tllrlm •• 
ka11r yaptata flbl çok kunetll •• 
,Obr.U topraklar ela çawı omca• 
lanna yaramaz. ÇDnkl b6yle bir 
toprakta omcanın hep kendi par
çaları yani yaprak, dal slbl Ja.. 
ıımlan pblamp çiçek •• me,.a
lan J• hiç cloj'mu •• yahut ta 
lilker. Yine bunun gibi zayıf •• 
karaç topraklarda da ça•uı aımı• 
ları hot tiden bir mahlul Yerme .. 
ler. Bayi• topraklarda uma k .... 
cliainl belleyemediti için, çok kere 
dotumun yarı11ndan arbtam .U. 
ker. Şu halde topratın kunetlnl 
dalma umanm iıt•ll ile d .. k 
bulundurmak ı•rektlr ki bu ela 
umaya wrulacak budama •• 
toprata edilecek hizmetle elde 
edilir. Kuvyetlf ballarda, kunet• 
il omcalara uzun budama yap
mah, aaylf topraklarda u11f 
omcalara kaaa budama yap
malıdır. ÇaYUflarda ekMrlya ıer
ldlz aayılmadan lldaal utlam ıBz
lv ma!-'tll• dlfldlndlr. Geçen 
Jddan yorulma" bqlan ve ıl•de
leri çok ,OU.lmft, klltlllderl dl-
1eltmek, yurulanlan dlaçleıtlrmek 
..U.uıl ,akanda dediğim tlbl 
umaa• Kiditl De topratı• d...,.. 
l'Ula denll tatmak ıenktlr. o .. 
llDebOlr ld batcılıt • ln...U 
..... biri• bWmli lr budamadır. 

S - ç.Yllf tlbl aııın blyl-
1• omcalar da topraktan ı•lea 
faifa m (allı) çiçeil kazdırır. 
Erkeif saten kat olan clçelderln 
ditllerhd de llerill, arkalı erken
lettinnk çiftl91meyi altl.t edu, 
bl,.ı. omcalarda çlftl9f1DeJi JO
luaa koymak için bu az11a ıuyn 
daha 1avq aelmeli, daha mlll· 
1İm Jlrlmeal llzamdır. Banan 
lcha de omcamn baflDI abp ti
den uç filizlerini keılp tiditlerlne 
bir akukhk verilir. Fakat uç al
-. cleditlmb hu İfbl çok bllJlk 
•hemmiyeti Hrdır. Eter dallana 
bnetlne ılre klmialaden u, 
ldmlaladu çok, kl•lllnden biç 
•••amak albl dikkatli yapalmıJlp 
ta bata hemen pip çabr çatır 
iade kopanhna bundan bl11k 
lalr farda ı&tUmez. Her omc1111111 
tltek 8'111 da birclea olmaclıtaaa 
..... ....,.ı. ahaa açlar faJda 
'•ise uru ela ftaeblllr. Herk .. 
lla bata da bir olamas. KOIBfb 
... ....... dire ............ 
~ detlldir. Ea iyili laukala 
.... flnnk kendi lflnl ek· 
lllr.ia ••vaktinde baprmA11chr, 
iri Wr aç .ı.a ure•de omca
-. arbk lmnetl r•Jlatap fiçek

dalaa ı&zel açar •e çiftleflrl•. 

• - ı,ı bir çlftı.... .. 
• 1av8f Jlillmeel lhampl

...... en IJI lrnek, ıonraclaıa 
~'!dm ıelu nefulvdlr. N .. 
t'l!'ftV cıktaiı •aman botahklarcla 
~k kalmadrtı halde bu çlcek
._ badi keadllerlai pekall ..
?-J•bllbter. Çlnldl prek erkek 
........,. a•rek cllfl parçalan 
~. altında daiıJıp ,tclea 

•tt• farda ılrlrlv. ta 
çiftlefmek için uımhla 

...... " h•r tedbir fa1clahdır. 
Ga.aaaade tutulacak bir_.. 
... _cacla JAD ...,.. " 
..................... ç.. 
~ ,..,,. .. , ............. 

ı 1 
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Dlarada map Bltelller 
Sinemada Gösterilen Filmi Evde 
Seyredeceğimiz Gün Uzak Değil! 

H•r•k•tll Realmlerl DUnv•nın Bir Ucund•n ÖbUrUne GötUrecek 0 .. 11 Bu Fen 
Hlrlk•aının R•dyo K•d•r 8aalt •ır M•kln• Halln• Gelmeal Çok Y•kl•tlhıfllr 

, ........ ,..., .... ,.,,_ ... ,. 
l•r A•lClcı•ll• 6tr Jlltlr elllıdaUı 

A - Re•ml aakleclllecell •usara ••J'• 
..... claa akHdeD &IJa paaaıa abettfll 
fetefraf ad .. atdlr. 

B - Elektv• •etred• elekbr• llYhaeıcbr. 
C - Elekhroalan c•lteclea .... Ulkancllr, 
D - E'eldıroalan rua. ..... YeJ• rakarı 

laarekel ettlrea beblacllr. 
E - 1!.lekbroaları dm • ah....... .. ... 

lerlae ••heu clelikllr. 
G - B17'ltea alettlr. 
H - Blrhld d•ec• ba,Ut• alet&. 

Bad7onua ...W ilk du7dafumu 
flıı ne kadar hayret etmlttlk. 
Fakat bugtın ook teklmtil etmeıine 
rağmen artık rad7onan, dbyanın 
lıer ufkundan biıe aeı nrmellnl 
tabii kutdamaktayıs. Bu bal radyo 
•tıoılanmn da ıöıfhıdea boma
mqtır. Fabrikalar dttn1a,ı yeniden 
biribirin• btaoak ola Hıimlıle 
birlikte ııkllmizl de ha•a 

'tırrabiıa da7anaiU kllometn-
lmte öteye nakledecek maki· 
1aeyl 11mum1leıtirmek yolunu sttdtl· 
JOrlu. TeleYiıyoa iti artık bir 
hakikat olmoıtur Ye dünyama bll)'l)r 
memleketlerinde bu it te radyo 
kadar tabiiletmek arifeainde bu· 
lunm•ktadir. Af•ğıdakl tatarlar tize 
televizyonun bqhca memlıkeüerde 
•ardıfı teklmfll aoktalarım ltildl
recektir. 
lngllterede 
lnıilizler (televizyon) la çok 

yakmclaa allkadar olmuılar •e 
bu icada lllzumandu fazla merak 
etmlflvdir. Baıln laıllterede 
muntaum bir telem10• Hnili 
tem •• tefrik eclllmektecllr. Birkaç 
hafta •••el. bu iti• •etıal olan 
Bar Kinıl•J Vood, Avam Ka
mara11ada h&mlıdeki ıonba· 
laardaa ltlbarea laal:terecle 

•• ,. tok •• ,.. ... ,.... y.,. 
rak .ı .. k aacak kD• ulkım
lal'llll ...... wwmek ft omcalan 
laualaadırıuk içia ppdmahdır. 

7 - Uf almtlaldaa ıonra 
patla1aa ,.ı ılr ... I• JUi do
ruklar beniz çlftl .. muial bitir .. 
miyen IOD kaim çlpldere urar
cbr. Bunlar bir tulumba tibl IUJ11 
yeniden çekip a1111a11 udırırlar. 
Doruktan korala kadar hep al
malıdır. Bunlar ahadıkça umaaın 
boı yer• .ıdecek bnetl de 
isimin kenCJiue kalır. 

8 - Silkmeye kaqa iri Wr 
çare de ça ........ da ., alma•claıa 
lace filbia acaaa bir k-ak 
... kıYlllp ... 1a1a bilmek •• 
'atlamaktır. ~ebatlana nya 
daima yukan dojra çıktıtıaclu 
bl1I• tenine 101 •erUen dallarda 
1U blrd•blre ravaflar. Bu 1•...
laktaa latifade eden çiçekler ta
tar. Çlçeklu tue tattuktM ._. 
ra lruaaklar cldllr tepeleri ft• 
nalana çok IJI olar. 

Oelffek )'UllDcla pd blu ...... 
aoktalan ruaoaima-

Çiftti 

telewlzJonaa bllflil bqlayacatmı 
rumen be1an etmlftir. laıtltere 
televizyon lltaıyonu Loadra d
•annda ylbek bir tepede yapıl
maktadır. Aheı •aklneler lnl
mhdekl tetrlnienelde ıablacak
br. Bunlum da Uk radyolar tibl 
palaah utılacall tahmin edil
mektedir. itten anlayaıalar tele
Jlı7on maldnelerlnln 400 llr•dan 
qafı ahnamıyacajıaı ılylt11orlar. 
1836 11hnda lnrfltende oa taae 
teleYlzyoa verici lataı10•• kana
lacakbr. 

Alm•nr•d• 
Fen itlerine çok merakh olan 

Almanların bu lfte de la arak 
olacaklan ılphellzdi. Nitekim de 
iyi• oldu. Bu,anlerde BerUa • 
Witzleben'de bir televizyon lata .. 
yonu çal1tmıya baflamaktadır. 
Bu iıt&1yon pyet kaıa daJ. 
aalar kullanacaktır. Sada,. 8 
metre 987 milimetre azerladea 
Ye rellmleri ti• 6 metre 670 mi
limetreden datıtacakbr. Aaal ifla 
ıllzel tarafı Almanyada rad10 
ile birleftirllmit aha teleYllyoa 
makinelerini 600 rayımarka ,ani 
bizim paramııla lçyh lira kadar 
bir para ile elde etmek kabil 
olmaktadar. _., ...... 

Yukarı Ametlka Birletllr .... 
leketlvi de Almaal_.a ı.t 
kalma-..lardır. 

Şimdi Amriact. TeleYisJoala 
utrqa• fabrikalar iki pupa a,. 
nlmıı balunu7or. Blmletice her 
iki ırapua mllıeadlslul, propa
ıanda ..m.Jerl n diler tqld
lltlan kendi uaallerlnln ·n ma
ldnelerlnla Gıtln tutulmuı için 
huııtlakl fen llemlnln verclttl 
lmlCin Diıbetlnde çahfmıktadır
lfr. Bu iki lfUP uaunda bqlı
yan rekabetin cllnya teleYisyoa 
ıanayüaln Uvlemell için faydah 
olacatı muhakkaktır. Ba lld 
puptan biri mnteyeffa Eclison'a• 
çildiji rolu takip etmektedir. 
Diter lfUP la Graham Beli 
tarafından karalan eıulan ,et
mekte bulunuyor. Ba rekabeti• 
alll ite yarayan tarafı, h• Od 
pupua bulutlanm derhal maki
neye çemmiı olmalanchr. 

Fr•n••d• 
Franu bu ltt• biraz ıeç kaJ. 

m11tar. Maamafih ıoa ıttalerde 
P. T. T. nezaretinde bir telem. 
yon komlıyonu t .. kU olunm.,tar. 
Bu komiı1on ilk it olarak Pan.. 
te çalıpcak bir tecrlbe W.110-
aa kurulma11m brarlqbrmıt •• 
ılpatiı te wermiıtir. 

Pariatekl Yerici telemron ... 
WJGH 7 ili 11 metre an ... cla 
~ -. clal~ çalıpcakbr • 
" .BhKh _...... Parla radyo
ıun• • balua..,.. peıa1a .... 
ntt bin_. lniınlacaldar• - lf. 

Nafıa Bakanlığından:· 
10/41935 Tarihinde mlaakuaya çıkanlmlf olan Afyon • Antal1a 
•attıDID Bozaalnl • laparta aram 13,8 kilometrelik mlkenu 1ediad 
loımamn lnfaatma taHp mlaur etmediğinden mezk6r lo11• laıaat 
ft ra1 fVflyab, la .. at mlddetl n ehliyeti femalye ptlanndaa 
bazılan deilftirilmek ıuntile kapalı sarf u1allle yeniden ekdl-
ml1• koaalmUflar. • 
Malaamm• ihale ltedeU ( 300,000) lirada• •• ••aldrat te..matt 
da ( 15750) llradu ibaret bulanan hu lapat ve am.Uyaha elrillt
med 6151935 Puart..ı .... ljleden ıonra ıaat 16 da Aakarada 
Balwahk blaamnda, dımlrJol bapat relaliil ek.utme komlayoaunda 
rapdacaktar. Ba ite slrmek i.teyenlvia teklif mektublarlle mlaab
.. prtnameliade yazı& dit- enalo 6151935 tarllalncle 
lfledea 10Dra uat ili e kadar lapat Relallilae makba 
makabiDnde t..ıtm etmeleri lbım ıeldlif •e mllnakala IU1Dame
llade ruıla old•la •eçhll• •lbaakaa alalbaden • az Wr balta 
enel Nafıa Bakanblma lltlda Ue mlracat ederek .alacaklan 
hmal elaliyet vuikama tekllf me~planaa ~elerl lktlu 
.,ı.cUjl •• prtaame " mab•eleala deilfea ....... _... llatl•a 
edea ...-.,. tedarik .mek latlyealer 9 Ura •• -..u.. 
• ....... , ........... , .... 11 •• Ndel ........ Balcuhk 
• kJlllr 11at• ......... • mlfWlıslltkll .. ılı•n• ~ 
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. ı Bilmecemiz r 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

İltaabul 1 iııoi llkmektep A-S den 

aulu laban mahalleıi Altmtaı 

1 
barak 1431 Namık, Ankara Ba-

bor• ıokak No. 26 Nafiz, la
tanbul 44 tlncü mektep 

171 Saliha, Uşak ttltön inhiaar mubah• 
oltl Temk Ergin oflu Hayri, Teıvtki· 
7ede Ihlamur 1olu No. 6 de Nebahat 
Aı Bayan n Baylar. 

Aııbıa intaa& l1lta mektebi limf 
KUç k 1 den 141 Nuri, latanbul 
au1u 49 uncu mektep 88 Şah· 
b~• •n•, Oatalca IJkmektep 

llaıf ' den 60 Vahit, Da
vtıtpaıa ortamektep D-1 den Sta Sallla 
Tekin, Kay1eri erkek liaeıi lJ.I den 
95 S11a Akalın Bay n Bayanlar. 

Dnutoqa ortamektep D-1 den 694 

1 Ua:k ı E:ayrettiıı, latanbul erkek 
. to _ lieeai 295 Tevfik Kutay, 

İltanbul erkek liaelf 879 HaJri Ulu 
Sallm a., ·n Bayanlar. 

l.taahal 28 lacl mektıp 8-5 de 

§ 445 ...... AJd .. Gazi 
ilkmektıp aaıf S d~a 
KA•raa Y ervar, DaYUt-

P•f& Orta•tktep D-1 den 571 Ntdl• 
Oattlrk, Kaıtamoa• Ctimhuriyet mld· 
delu•umltl Ba1 Maıtafa Edrua otlu 
Turlaaa, l.taabul Erkek u ... ı C-1 dea 
1111 M. Saim, Blıa SakUJa llk•ek· 
tebl son ııaıftaa M. Ali Aydm, l.taa• 
bul kı• liHıl 101 PakiH Enen, 
Can .. rı ortamelltep A/S dea 119 
KAmlle, ı.taabal im art.mektep 551 
Suk6fe, Aakua dl•aaı •a.._., .. , 
2 lacı daire ubıl kat•bı a., Hlml 
otlu Nenat HJ •• baJaalar• 

letaabw 44 ••• .. ktep Ali tea 
81 ........ Gaçe, Aatal
,. .uı,.t mektupç .. v 
NJ Faat{rtrk Dotaa kızı 

Bey..., ubw 1 ımcı mektep 181 
Cellleltlll, l.taabul 10 aca llk•ektep 
... ,, 4 tea 158 Hlbaet, Tanu ••kı 
MiDi .. 1rtebl 28 NIJ•d, Upk Uk••k· 
tebl 4 lacl .... t Gll Emiae kulda, 
Aydıa 7 eyl61 aektebl blrlael aaıf 

205 A,daa Akta BaJ •• Jlayular. 
lataahul 115 la.t .. ktep C/' dea 

1 Klırl 1 SM hnwa ller, Sirkeci 
.. ___ ..... _ Karul eten 11, .. cm. 
Dl•u1alu Pl1erlotl caddetl Siaaaata 
daireleri 1 lael kat Ttirkla, l.taabul 
44 lacı aektıp A/5 ta 495 M. Hicri, 
Koaya erkek 11...a 1 laci 11aına11 
622 Sadka Babacaa, Karamaa llu1a 
61Ha 1a Sabia Glzea, Kn1.:a 
Aklfpqa k•ektep •aıf 4 dea 587 
Sam, Kaı••an bk ... eı •ektebi 
naıf 4 dea 65 HlllH C9aal Y aaaoıofl•, 
Aakara ..... t mektebi 1~ A. Ydm: z~ 
Ecllraekapı Dram• ea•de81 No t 114 
P.U..., t.t..w 4' 1ac1 aektep 
441 Mauna, l.taaW Erkek IWli 

A-4dea 2M Saal• Karaman Gul •e .. 
tebl 109 NU..t, Dafttpqa Ortaaeliıf 

tepD-111• - 1 Halil, ı.t..a..ı Irk•• 
HH-1 D-2 ·- A..ı Onu. Cllau~ 
cad4e•I Glaetll aputaaaa No 4 d• 
Ay.. Blldel, llJlbcla la/ 
llatulc IA••t tenaa Necati Bantff 
Catalotla 61 No da Asal Ona. 
KonJA Mullia aeldebl erkelt ' tatlı~;:; 
kat lue• lllUf 4 clea A~ _...,_ 
l.met laa.ı a-..W Al4 dea 457 
....... _Kea)Ul ~ o.ma rl 
...... Gllteldia AtalaJ .. , ... .., ....... 

Oıllılclu 19 aeu aektcp 
8 / 5 ... 194 Atlfet, 

_. ae.U aektebi 2 dea 7 
Salila Naeatl TeHI, lreaklJ 31 aci 
•ektep A/4 d• 142 P. eüa.., llalh 
autpap Y..Uclink llollataıı Md 
No U clı Rıu, Dantpap Orta .. k. 
tep D/1 ••• 155 Raif la••t. btaa~ 
2 ael ...... SHI Tektuu• Kada· 
aıa, S.ajo .. f aeldebl uı Suat, Aakaı4 
a...t,... ......... u-1•• Ne ı,· 
4e IWlt, ~ Lala H ... ,-.... 
llkmeıtep _ ..... 2 ti• 547 Needet. 
KltalaJ•• Denifp•l8 Ukmektebl ııaıl 
5 t•• '81 C. C.Yilr, Kwlcaı.a ... da 
Y ..ıee malaali'ellade otelci All otl• 
S.,ıt Almet, Fatlla llaJrife ••khM 
mut 5 ta S5 lhlelr. Aakua bteldlt 
MJ -.ektebı aaaf 1 dea 16 Bir .... 
~kara laa.ı mektebi 665 NanttiDe 
btaabal •taaou mektep 80 Veda•, 
Aakara Geaer•I t..et il.lal ilkmek· 
tebi D. 41 d• 78S Nerimaa BaJlaa, 
l.taabal 4' lael .. 1rtep 878 s...n... 
Dantpep ortamektep 8. 1 ••-' 
247 llelaaet AkJal ... KMRp 8 lacl 
aektep 411 ç.rteJ.lr. IWdfelalr 11a .. 
tuula .. Dr. 8a1 C9all'la kısı N .. 
• Aakara kas liaul M '-• 117t 
Zelara~ .. ·~ 
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Hayret Verici Bir Dilenci 

Apartımanları Olan, Bi~ 
nalar Yaptıran Ve ... 

Sarıyer Cinageti 
Y ins Karanlık
lara Giriyor 

( Baıtuafı 1 inci 1ll%de ) 
kat Enveria b11 itlrah lıldisenln 
cereyuaıaa uymamaktadır. EM 
ikinci katm pn~reıiad.n cJetil 
alt katın demirleri kesilerek 
alrilmi~tir. Madamın yatak oda· 
pnda ağzına yorpa b1olarak 

Sonra Sokakta Dilenen Bu Adamın 
Hayatı Bir Romandır. 

( Baıtarafı 1 inei yüzde ) 
dışarıya uzattı. Ve genlt ananın 
nihayetinde yükselen büyük, daha 
boyası kurumamıt bir biaayı gös
terdi: 

- Şu yeni apartımanın sahibi! 
Ve illve etti: 
- Şimdi oraya bir apartıman 

daha çıkmak nlyetindeymi9. Bu 
arsayı da, aparbmanlannın neza
retlerini tehlikeden kurtarmak için 
alacak, Ye toprakla doldurtup 
bahçe halin• ıokacakmışl 

- Söy.ediklerine bakıluıa, bu 
.. Çuval Mehmet,, Tlirkiyeııhı zen· 
IİD adamlarından biri! 

Dostum bquu 6ae •tdb 
-0,ı.ı 
- Doktor, ttlcear, fllla mı? 
-Hayarl 
- Genç mi? 
- GlbeğiM bdu .Ualh bir 

yetmiılikl. 
- Şu halde eald denin nr

pncu rlcaliadea filin olacak? 
- Blllkla, &mrllnde bir ırftn 

olıun, ~arpa YUl'abilecek bir 
meYlde pkmamıtl 

Ba c•••plana çoialtblt bir 
•arakla 10rdam: 

- O halde kimdir bu adam? 
- iki ell, Ud bacalı diple-

rladea k..Umif bir ihtiyari 
- PeJrııı, ba kadar w••tl 

wedea, ...ı bu•mıı? - o...-. .......... •• 
-- Mır pliff-. .., .. c1e1 

- Ne it J•par? 
- Dilenir! 
Doıtumua ıoa ıorpma fl-

,&hretıerl dal budak •almkf 
doktorlardan, awkatlardaa, ro
maacılardan duyacağımzı 1&111r-

öldürüldij1l de itiraf ediliyor. 
Halbuki karyolada •• yorpnlar
da bir damla bUe kan lekul 

llnız. yoktur. Madallllll blağıadaa da 
Bu kanaaU dejlftlrip ta biraz kipe çıkanlmq değildir. 

halka karıpana, "Çu•al Meh- E.asen çok uvat:ı •• bec:e-
mede,, yakm ne garip, • ba7ret rlkı"z bir adam gibi J&'laea 
verici tipler balabillniaiz. Envud~a bu kadar mahirane bir 

Ben doatam- a&zlerini dinle- hareket bek e memekte •• bu 
miyor, Ye aparbmaa aabibi, kol· iitirah bir ptkınhk eseri tellkki 
auz, bacakuz dilenciyi dilıünll- olunmaktadır. 
yordum. • Muhatabımın llkırdı Bu vaziyet kqıanda tahkika-
ıma verdiii kısacık bir ha iafkameLn biııarur değİftir-
f .. laya bir fınat sayarak, mek icap etmektedir. Cinayetin 
ÇaYal Melımedin bayabna dair Ermeni ~• Jhlar tarafmdaa 7a-
bua pyler apenmeğ1. kelk•fbm. palmıt olmam ıhtimalleri de •lda 

Do.ta-. eonluia• ....ıkn selmektedir. Bunlarda• Nın••n 
cenp ftl'la•• n: •orp1a çelLlmif erdir. 

- Hocam, cledl. bir lld IDll- den. tamir için bcmılmut cadde-
Uae yanmyamalak wenceiim bir ... keunndaki daracık yaya 
Od ceqpla Çunl Mehmedl tana- kalcLnmaaclaa, ea1d adli,.m. ar-
yahllmeae bnkb yoktur. dandaki can kurtaran mahallesine 

O, kimdi? Valdlle ae it Ja- tlojn m,-az. Ve t.al:ii tahmin 
pardı? iki ellü ,,. iki •Jainu ettiilniz gibi, diinyaa10 en garip 
niçin, •• u--. -1 kaybetti? aclammdaa. dlnJama en meraklı 
Ne waldt, ....-. ...ı clilmme- •ala.ine ce•ap aLnağa gidiyorn. 
p batladı? Dilmcilik hayatmda Fakat teıadüf onu; adliye soka· 
neler geçirdi? Dilenerek aervet ğının köıesindeki evine varmadan 
kazaamUld 11rruu ... ı iinadi? brflmuz& Çlkardı. He. de .. 
Ba 111' nedir? Onua bapkl laalde biliJor mmuam? 
hayab na•I geçer? - Ne halele olacak, awç 

Bunlar, •• daha bunlara hen- açıp dl'en.rkenT D.yec.ekainiz, de-
zer birçok aualler var •• Çuval f.l mi? 
Mehmedla bu ıuallere •erecejl Hayır. 

O, tıpla bir çuvala 'benzeyen ceYaplana lıer biri, bir koca ro-
w ···- olaWlıeek ..... kollan, ucaklal'ı b.ik ativdeLJe 

ar81•• keaan• atalm11 bir _. 
merakhdar. nııken ko tuia .karulmuıtu •• 

Efer gazetecilijl uklamalr kıhjınıo olanca lurpaniliğine, .e-
prtile konuıablllr de, dilini çöz.. cudunun olaaca biçarcl ğine rağ· 
bilirıen, M ... li beıulu Aklama- men baidat kurmuı bir Buda 
daja lia ceYapluı Hna tla dinle- kadar Yakur, majnır bir duruıu 
tecektlr. .J. 

Yeni Harbiyeliler ••. 
Dün Gülhane Parkında Merasim Yap
tılar Ve Kıt'alarına İltihak Ettiler 

Meralİm yaptılar. Yeni Y• eıkl lllAla ub........ laıcllldaflMı. 
Kıdemli barbiy.W. arkadaflarına "ffet .. lclia,, cledlar. Y.._. 
i8e •·-='yetlwlal bildirdiler •• hp bvaber alb .,tık .taj 
slrmek iz•• kıt'alanaa atttller. Reıbaler, dlakl merallmdea 
iki intibaı eanlandmyor. 

Avusturyada j I NE KONUfUYORlAtl? 1 
Komünistler Yine Hidiaa -

Çıkardılar 
Viyana, 2 ( A. A.) - B.wnn 

Viyanadaki elektrik ceNJAlllDID 

mavakkat.. ialotaa, komlhaiatlerlo 
hareketine atfedilmektedh. Tnm
Yaylar, birdenbire duroaca, ao
kaklardaki araba mDnakalib 
kanaakarlflk olmllflur. Matua· 
larla blrolar ~ıız kal•fbr. 
Elektrik cereyam baıka yerlerlerek Yerdiji hu ce•ap, ılttikçe 

tapa ..... akamm dqtlmlerinl 
çlzmlf, fakat beal. .....lomdaa 
çok daha tat1aa bir laaJret• 
dlflrmlfllL 

ld 
Yarw. 

V • o ... aa emialm •a, Sult•nabmet camlinia dibinde p 1 Ç fi 
LL .. eçe er, arıa ar laanti IHl"İni 7uacapaa ........ awç açarken, boynunu bttken. .• 

den alın1D1fhr. 

Domam, laaa hir dk6ttaa 
cakmal Antalya, 2 (A. A.) - Nun 

D _ _.WD• -•zl--' olanca a.~ •• halsiz, bitkin bir eda ile yal- k k _.__.__ 
uıH. .., _., ..- ıonundan baılayara alU11UDU111 1 - ~ ı, • .,..- ml•laP 

........ a •. ceıı"ılerlmi avaklandır-•••• Yanrken, olanca geçicilerin Jı6ı· ._ L.Jıl s...a ~ 
- u ı --.- Şar kurumunca &11rara u._.anaa 1 - Nercl9 'traldaa •101, ı•r •••-au .. 

- Azizim, dedi, aea b• ite •• Hem de bak veriraillia ld, pek terini merhametle yVaşartan blçan Aatalya'ma kip bucak yert..in- ı - B• ıreee .-.... kadar •J11Jlll9• ... 
kadar -·bn- b• de MDin Çu- haklı olarak 1 Apartıman aahibl dilenci değilcli 0 • e güç inana- • - tı.,. .......... ...,..._, 

y-y __, L-- b' ktif' -'-t";:.I deki r---· Ve__.. bu ........ ---.---• _______ _.. nl MebmecH taaımaJlflna okadar clileaclle koaupbilmek hi, de c.a ... mz amma, 0 je ıa çaa •g• y.uıpu r-,. ·- ·-
raimler pbit olsun ld O, aparb- bltlll kalkllllfbr. S. kartr, tat- Eml•- Askert91 

hayret ettim; "Çu•al Mehmet,, kolay o~mada. Eier onu diıı.lemek •anının bilmem neresini tamire itik alamnda çok i,t ylrlmlfttlr. --,,-
eein• belld JV Jlzlala hiçbir için fazla ubıraızlanmazsanu size d ._ -

L.1- ç.abpn ame'elcre nezaret e iyor- EmiaGall AskertlE anlM•cl-klfuiacle raatplemiyec:ejia UR' •••eli, en ima yoldu, onunla ela. 0 haHle tıpkı ; ağır hizmet lata•bal lkı11cl lfta. .. ........,.. w-

haAa, dalla dotrusu insan biçi- konUflllaya muvaffak oluacaya mahkômlanaı çahıhran kab yn.. ..ndam Bir mlfliı• alt ayakba. Urfada Gtimrlk hudut alaJlDda 
minde bir llemdir. Hem de her kadar batımclu pçenlerl anla• rekll menf 8 gardiyanlarına ben· n aair• Wriaci uttarmada takdir •cll- .. bit olan on bap 325 doğumha 
klfaıl akil ıelmedik teaaclOflerle, tayım. ziyordu. Yanına aokulmıya yelte- laa kıymetin rld• yetmlt betW Abbu otlu S.ttarın allellne tar 
havale •tmu pribelerle, mace- Zira onunla konUfabffinceye bul•adıtından ikiaei arttırmaa 

ı nlrken gayri ihtiyari irld!erek 6-S·e3S tarihi.. ••••dif pasarte.. minat yerileceiindea varlalerJaio 
ralarla dolu bir Alem! kadar bqımclan geçenler de, enuıa geriledim. ZUa o ; o biçare vü· fÖDt1 aaat to da Japslacaktar. i.teyea.. Acilen Emio6nD ukvUk tuW 

Siz ıueteciler, ın alika UJ an• cevapları kadar merakh. cuttan umulmayacak, beklenmly... ı.na htanlnalda Ballçekapa4a Sadıldr- alt 
danca Yak'aları, en hakimane lif· }#- cek kadar yftksek bir ıeıle ,. banıacla 30 ........ ,. •lraeaat huae mellMlflutuaa ....._c 
ları, ea edibane nftkteleri sade Ben 6oden, fotografçı P•tim- ınrledi: etmeleri Ula olumu. (11125) ahim lbamdlr. ·····························································-~·····························._....--··--·--...................................... .. 15 Mayıs 1935 günü herkesi sevindirecektir. 

•••tler aamn T•,,.re ._,Herlnd• ve ber .. hrl11 Zlr .. ı ._llaler111n ltlr Dr•r• eataı .... ktad1r. 
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8/6/35 Her hakkı mahfuzdur. 

izzet Paşa Kabinesinin 
rU.tiyette Bir facia 

lst "fası Meş-:__ 
Yaratmıştı 

Hatti bunun içindir ki kabi· 
n teıkillne memur olduğu 

an (Harbiye nezareti) ni kim· 
e vermemlf, bizzat kendiıl . 

leten idare ederek Mustafa 

lllllal Paıanın ordudaki vaz.ife· 
'ıı hitama ermesini beklemiıtf. 
t Papnm yegane gayeıi, or• 

daki iılerl biter bitmez Mus· 

Kemal Paıayı Harbiye na• 
tine daYet etmek onunla teı· 

esal etmekti. Fakat talih vt 

at izzet Paıanm bu arıu 

ltararını altliıt etmiş ve ni· 
ıt, bu emellne muvaffak ola· 
el.o, lıUkfımet riyasetinden çe· 
•k mecburiyetini hiısoyle· 

~yle olmakla beraber, 
illetin maruz kaldığı ıu bil
tehllke karıııında onu lstan• 
davet etmlıtl. 

lızet paıa kabinesinin lıtifası, 
tce bil' (Babılll hldiseıi) nden 
1•t kalmamıı; bllAkis, meı~ 
t tarihinde bUyUk bir feda 
•lnıııtı. Cuma gllnU sabahı, 
t Paıanm lconatında toplanan 
•la meclisinin verdiği karar 
rlııe Reşit Akif paşa ile Ab· 
lhnıan Şeref ve Cavit Bey· 
bir köıeye çekilmişler, kabl· 
il istlfanameainl ynımışhırdı. 
lıtifanamenin mnıveddealni 

'" Cayft Beydi. Fakat Reıit 
P•ıa ile Abdurrahman Bey, 

~ llıOınddenin yezıhıım ıert 
'11tlır; bazı tashih ve tadil· 

hiraz yumuıatmıılardı. - Ve 
~ • hntnn vUkell heyeti imza 

l'tk (Hariciye num Nabi bey) 
'-raya yollamıılardı. 
~lbi Bey, kabinenin latifana• 
~ 1 bizzat padiıaba takdim et· 

iıtemiıti. Fakat paditah, 
tla heyeti namına mtıracaat 

bu zab, huzuruna kabul 

1 ibiş, bir mOddet ıar•yda 
•ttikten ıonra, bu iılif ana• 
1 Y•ıı ile cevap Yermlftl. Ba 
~il~• ile padlıahın cenbı, 

lçın pek mühim birer Yeaika 
~ •decetlndeo bunları aynen 

diyoruz. 

'\e &.t1taname Sureti 
l Seninel hasreti padi1ahl1• 

( - A)D8D -

~ ~tkafı Hlmayun Nazan Ab
~~bıan Şeref Bey kulları •a· 
~ tebelllll eyledlilm lradeis .. 

~~:treu mUlllkinelerl lcabatını 
~ b etmekte iken; Mecllıi 
~ "•iıl Ahmet Rıza Bey, ev• 
~ İradelhtımayunlarının hem 
~:'azı, hem teımill ahkimı 
' ' beyanatıkat'lyede bu-
l 

' ~t Paıa kablnellnln lıtlfa· 
~'-' llteakiben kabine teıklJlne 
\ ~İt 01- T eyfik Paıa kulları· 
~ t~afta zarfında kabineılni 
\.~deınemHI Dzerlne, emnl· 
L "'it •Yunları çakirlerlne te
~ ebnlt Ye hasım ordular, 

;\, ~&kınlarında dl1f man ta
~ '-' ıııal edilmlı olan baki
._, ~~•llkt• lıtihli tehJlkeıİade 
'- ı:•dımnlnkınelerin• itti· 

~ 'tl'h deı umuru devleU denılı
~'th il heyetimiz, bir taraftan 
.. ~ bıuyafak ıerait ile mUta
~,~~rekJ teca•llzabAdiyı 

"t; diier taraftaa, dahilde 

timdiye kadar temhi emoöaıaylıo 
muvaffak olmuştu. 

Nifak. ve tefrika tohumlarını 
izale ederek ve fırka ihtilifatmın 
tahaddüsOne meydan nrmiyerek 
umum efradımilletl yalnız men· 
faatıvataoiyt delreıi etrafında 
toplamıya ve meırutiyetin kifei 
esaaatma 1adılc ka1mıya azmeyle
mit olan kabinemiz hakkında 
emoiyetihUmayunlarımn ıalbedar 

olduğp, Ahmet Rıza Beyin bey&• 
natı vakıasından iıticlil edilmiıtir. 

Zatı hümayu :lları ile heyeti 
hükumet arasında hadi! oJmuı 
hiçbir ihtiJif esan mevcut değil 

iken kabine relıine teveccüh edea 
me.s'uliyetin bir takım kuyut ve 
ıurut ile tahdit ve takyldlnl, 
(ahkAmma riayete kaaem etmlt 
olduğumuz Kanunu Eıaıl ile ka· 
bili telif) görememekteyiz. 

Kabinemizin Hnayı teıekkll· 
1Unde, gerek tarafı hümayunların· 
dan telakki ettiğimiz lradat ve 
gerek efkliraumumiyel memlekette 
hiasl intikam uyandırmamak, ve 
her kimin teairlle oluraa olsun, 
kanun ahkAmının tatbikinden 
inhiraf etmemek merkezinde idi. 
Yine bu ıeralt daire11inde vlls'atf 
yettiği derecede devlet Ye yatana 
hizmette devam eylemek azminde 

f zmirde Bir Adam 
Rakibini Öldürdü 

( Baıtarafı 1 iacl ylzde ) 
maktul Yuıuf tarafından aebep
siz olarak keailmesinden ileri 
gelmiıtir, Katil Huaao iae ite 
büsbütün baıka bil' renk .eriyor. 

Guya maktul Yuıufun nikAhlı 
karaıı Bayan Umman lStedenberl 
kendiıine Atina tözlerle bakar, 
dururmuı.. Kendlai bu kadına 
yllz •ermemekle beraber Yusuf 
kendi lcarııı Ummanı Huaaodın 

kıskanmıya baılamıı .• Bu yüzden 
aralarına mUnaferet ıirmif.. iki 
erkejin ara11aı açan bu kadın 
hayali ikiıi için de bir bzetinefiı 

meaeleal haline ıelmif .• 

Nihayet dUn gece Huuo ıtık· 
lar köyOnde kestiği 11 keçi o•la· 
jını pınarba11na ıetirmif.. Tam 
Yuıufun evi öntınden ıeçecetl 
ıırada Y U1ufun taarruıuna utra· 
mıı.. Yuıuf ku} u demirlle baıma 
yurarak kendiıinl yaralamıf.. O 
da itidalini zaptedemeyerek pala
ıını çıkarmış ve Yusufun kalbine 
aaplayarak öldUrmUı .• 

ÔlümU ba.z.ılayan pala 44 .... 
tim uzunluğundadır. Kaatil, nehinl 
mlldafaa için palayı kullandıpu 
iddia etmektedir. 

Bununla beraber laldlıenln 
içlik tarafları karanlıktır. Yukarı· 
dakl ılSzler katilin mücerrette ka· 
lan 86z:lvidir. Adliye bu karanlık 
bldiıeyl aydınlatacaktır. Müddef. 
umumi muavini Bay Ali hadiaeyl 
tahkik etmektedl. 

Ati. Bil 

Mançuko Ve Japonya 
Tokyo, 2 (A. A.) - Mançu· 

ko imparatoru, n .. reltiği bir 
beyannamede, Mançuko'nun Ja· 
pooyaya çlSzlllmez bağlarla bağ
lanmıı bulunduğunu kaydetmek
tedir. 

11bit iken berveçhl maıuz, lnıllA· 
bl emniyeti hllma)unları zehabı 
Dnrlno rllf ekayı çakiranemln 
lttıfakı ar bile iıtif amızı haki payı 
hUmayuolarına takdime karar 
Yerdik. 

( Arkuı nr) - .................... ,,. ___ --
Denizyolları 

İŞLETMESi 
Aınteleri ı KaraklJy K3prllbatı 
Tel. 42362 • Sirkeci MGblrdarza:.e 

Haıı Tel. 22740 ---·· Ayvahk Yolu 
MERSiN Yapuru 4 Mayıı 

CUMARTESi aaat 17 de Sir· 
keclden kalkacak giditt• Ça· 
aakkale, Edremit, AyYalık, Di· 
kiliye, DönUtt• illveten Bozca· 
ada Ye Geliboluya uğrayacaktı r. 

NOT : Evvelce lımir'e ka
dar giden bu postalar Mayıa 
başından Eyll\l aonuna kadar 
Gidiı Ye dönüıte yukarda ya
zılı iakelelere uğrayarak Diki
liden dönecektir. .,2354,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Yapuru 5 Ma· 

yıı PAZAR ,UnU saat Onda 
·Menin' e kadar. ''2355,, 

Antepte Karısını 
Öldüren Asıldı 

I Bat tarafı 1 lacl ybde ) 

yarı bir adamla karııJaımıılardır. 
Bu adam Suriye tebaaıından 

Abidin oğlu Hnseyin lımlnde bll'i 
idi. Bir mllddet evnl dayı zadeai 
Antep Tayyare Cemiyeti ıubeai 
kltlbl Bay Hamdinin kızı Sabiha 
Ue evlenen HUıeyin karısile 

geçinememit •• lt malıkemeye 
intikal etmiftl. Mahkemenin lca· 
ran ve Temyiıln taadiklle bo-

ıanma kararı Yerilince, Hllseyln 
kanılle barıımak, yeniden eylen
mek teıebbUıllne glritmit. fakat 
kızdan ve kız.ıo ailesinden şiddetle 
ret cevabı almıtbr· Varan bu ali· 
kadao ıonra cana•ar koca bir 
ıün yolda raatgeldlğl karıaına on 
d6rt kurıuola •urup 6ldUrmllıtO. 

Şehrimiz ağır ceza mahkeme· 
al, iki yıldanberi de•am eden 
muhakeme neticH:nde Hllaeyinl 

idama mahküm etmiı, tasdik olun
muı ve hUkllm 28 nlaan ıabaha 

karıı, cinayetin YUkubuldutu nok· 
tada yerine ıetlrilmiıtir. 

Katli idam edilirken ölüme 

karııının 6ldDğll yerde ka•uıaca
ğı için memaun olduğunu ıöyle

mlt ve cesedinin karııınm meza· 
rıua yakın bir yere gömtılme&inl 

lıtemiıtir. - lf --.......... ·------' 
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Sayfa 9 

1 latanbul Beledlyeal llinları 1 ------Senelik Muvakkat 

Arnavutköytınden Ltıtftye mahalleıılnde kOçtlk ayaz
ma S. eakl 14 yeni 45 No. da 2 kat 5 odalı 

kirası teminat 

kAglr ev. 96 7,20 
Arna•utköy Lütfiye mahalleal Kllçtlk ayazma S. 
e.kJ 9 yeni 11 No. lı 2 kat 3 odalı kAglr ••· 72 5,40 
ArnavutköyUnde Lütfiye mahalleainde kUçtlk ayaz· 
ma • orta S. eakl 12 yeni 25 numaralı 2 kat 3 
odalı kAgtr eY. 72 5,40 
Arnawtköyllnde Lütfiye mahalleılnde kaçnk ayaz-
ma S. eski 4 yeni 31 numaralı 2 kat 3 odalı ki· 

gir ••• 60 '·~ 
Arnavutk6y LOtClye mahallui kOçllk ayazma an 
ıokakta yeni 10/15 numarab 2 kat 3 odalı klglr eY. 72 5,40 
Beıiktaıta Sinan paıa mahallealode tramvaJ ca& 
desinde Sinan paıa medreaelinln yeni 12 numa· 
ralı kagir odau 36 2, 70 
Beşlktaıta Sinan paıa medreaeainln S yeni numa· 
ralı klglr odaıı 30 2,25 
Beılktaıta Sinan paıa medresHlnln 8 No.b klgir 
oda11 56 2,70 
Kap:ıh Çarşıda yora-ancılar mahalleıinde Ali paıa 
bananın 1 l yeni numaral.i kAgir odaaı 12 0,90 
Kapalı Çarşıda cevahir bedesteni mahalleıl Şerif 
ağa S. 3 yeni No. dolap 6 0,45 
Kapalı Çarşıda cevahir bedesteni mahallesinde 
Şerif ağa S. 114 yeni No. dolap 30 2,25 
Kapalı Çarııda ceYahir bedeatenl mahallt1lnde 
Şerif ağa S. yeni 9 - 11 No. lı dolap 12 0,90 
Beyoğlunda Cezri kaıım maballealnde Hilillahmer 
sokağında Hadım Haaan paıa medreHsl sağ ta• 
rafındaki aralık mahalli 96 7,10 
KaragUmrUkte kökçliler C. 42 yeni No. lı Fetva 
emini Nuri efendi nıektebl 48 3,60 
Ortaköyde Cavit ağa mahallealnde Hki Tllrk S. 
IS yeni No. lı 1 kat 3 odalı Cavit ağa mektebi 72 5,40 
Hasekide Haseki kadın hastaneıi mahallesinde 
Haıeki C. 3 oda bir dcrsane, bir yemek ıalonu 
havi 61 yeni numaralı Bayram paşa mektebi 96 7,20 
Ulu köy - Emlrganda Y enimahall• M. EmirgAn 
mektep S. yeni 17 No. h kAgir dllkkin 12 0,90 
Çakmakçılarda Dayahatun mahalleıiode Valide 
hanının 2 ci katında 26 No. h oda 42 3, il 
Fatihte Niıastacı maballeıi Çarşamba S. cedit 
Abdllrrahlm Ef. medreseaioln 9 No. odası 36 2, 70 

Yukarda yazılı Vilayet malı emlak 936 ıeneal Maylı sonuna 
kadar kiraya verilmek· için ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
lateldiler ıeralti anlamak llzere hergftn Le•azım MDdllrlllğtlne, art
brmaya girmek için de hizalarında glSıterilen teminat makbuz 
veya mektubile birlikte ihale ıDnU olan 12/5/935 Pazar gOoU saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. u 1,. "21 IS,, 

* * Eb'adı Adedi 
0,750 x o, 55 x 1,10 75 
0,664 x o. 55 x 1,00 150 
0,555 x O, 55 x 0,90 15 

300 
Keılf bedell 3150 Ura olan Fındıklı'da Beyoğlu 13 en Dk mek· 

tep için yaptırılacak olan 300 tane talebe ma1a11 açık eksiltmeye 
konuhnuıtur. Şarnameai Ye keıif enakı Le•azım MtıdllrlUğtlnde 
sıörUlUr. Talipler 2490 No. lu arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı 
nıika ye 236 lira 25 kuruıluk teminat makbuz veya mektublle be\'aber 
ihale l(OnO olan 13/5/935 Pazartesi gllnll aaat 15 de Daimi Encll-
mende bulunmalıdır. { 1 ) "2220,, 

• * * 
V eaaiti nakliye resminden olan borcundan dolayl haciz altma 

alınıp blrlacl mUıayedesinde utılamayan 1854 numaralı Ye Okland 
markalı ye Türkioa alt otomobilin 6/5/935 pazarteıl gtlnO 1&at 
14 de Tak•imdo Mllll garajda mllzayede ile ıatılacağı Ula olunur. 

V eaaiti nakliye re1minden olan borcundan dolayı haciz altına 
alman 1550 numaralı Eıeks markalı Ye Adnana alt otomobWa 

13/51935 pazarte11l sıllnU saat 14 de Takılmde Modena garajda 
müzayede ile aatılacağı ilin olunur. 

Veaaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albna 
alınıp birinci mtııayedeıinde ıablamayan ve Nafhe ait hurda otomo-

bilin ı t/S/935 cumarteai gtlnll ıaat 14 de Üıklldarda Atpuarında 
489 numaralı Abldlnin hanında bllmtızayede ıatılacağı ilin olunur. 

V uaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına ah· 
nıp birinci mUzayedeainde aatılamayan Ye Bayan Hanaya alt 2141 
numaralı Eaeks markab 2145 N. Erskin, 22622 numaralı Studbey
ker otomobillerinin 14/5/935 Salı gUnU ıaat 14 de Takılmde Pano
rama aeçidi Şevketin marangoz dUkkinında müzayede ile sabla• 
caiı ilin olunur. (8) (2363) 

Nafıa Bakanlığından: 
1414/935 tarihinde mllnakaıasının icra edileceği ilin edilmlf 

olan Filyoa • Ereili battı ikinci kısım inşaatına ait eksiltme glSı+ 
len lllıum Uz.erine aynı ıarUarla 5/5/935 Pazar gOnU saat On beıe 
tehir edilmiştir. 111882 .. 
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Dell] Aslanın Eski 
Bir Macerası 
O zaman Tilrk 

imparatorluğunun Şi· 
mal hududundaki kale 
ve palangalarm ter
li batı, bu kaleler 
içinde hüküm ıllren 
yasalar ve türeler ger
çekten uzun, uzun 
araıtırmalara değer. 

Her ıeyimiz ilbl, 
ba balarımızm kayıt· 
11ziıklan yüzünden ka· 
ybolmuı bu bilgileri 
Ye teıkilitı bugfln ye
niden öğrenip yazmak 
ıon derece güç bir ., önlyelııria bir beli bulutu gibi iluileyişleri 

ittir de. Şu kadar var ki; biz bu ı altından kale içine doğru giden 
tefrlkamızda sadece unutulmuı, yol da dar, dolambaç, dll1man111 
tek bir hadiaeyi mllletin ı&zl çevreaini iyi görememul için ka· 
önüne koymak iıteyor, tafıllAt• ranlıkçadır. Bu kapı alta yolu tera, 
tan kaçınıyoruz: biç olmaı: ve pfırlıcı dolambaçlar 

Eıki devirlerde ıerhaddlmizln kıvrıntılar •• köıelerle uzanırken, 
cLıarı doğru çıkınb yapmıı bu- iki tarafmda da buradan llerle-
caklarında bulunup Anupa• meye çalııacak dllfmana ezip 
nın ta bajrına aaplanmıı birer bitirmek için tOfek mazgallarlle 
ke1kln hançere benzeyen •• bu dllaillmllt bir takım fedai menilerl 

vardır. Fakat kale kapısını "mer-
tHirl yapan kale ve palangaları- dane,, top gtl'le!eri, yahut lijımla 
mız ya ıık ıık baberaiz dOıman yıkarak içeriye ayak baaabilen 
hUcumlarına uğrarlar, yahut bizim dnımanın karıılaıacağ'ı çaparizlor 
hUcumlarımız, akınlanmız lçfn yalnız bu, yukarıda ıaydıklarımız 
ll11Uhareke olmak itini garllrlerdl. delildir, içeri rlden reçldin köıe 
Ve lıt• dllzen Ye teıkilib tetkike baılarına ve en uygun yerlerine 
deler a11l kaleler bunlardır. Biz konulmuı toplar Yardır ki; muha· 
burada timdi bu kale Ye palan· cimler bunların önünde orağa 
ıalann yalmz kapıalb denilen u§'ramıı ekin Kf bl biçilir. 
yerlerine bir ı&a atacatız. Eğer iyi mOdaf aa edilen böyle bir 
burun bir yolu olup ta birdenbire yoldan ıeçmek, on defa öbUr 
bu kale kapılarının birinden içeri dOnyaya ridlp ıelmekten ıGçtOr 
slri••neycllk bid moa derece clenilebUlr. 
f8flrlac:ak blrtalaa manzaralar Kapı sabltlerlala •• mulıafıs 
gGrecektik. efradın yemek yedikleri, oturduk· 

IJk önce: Bu sınıf kaJeJerln ka· Jarı, uyudukJan odalar ye koğuf" 
F dan Ye kapı altları ıtlı dllımanın lır ne olur ne olmaz bu &lüm ge· 
anıızm ıaldırıpnı durdurmak lçla çldl yanlarına yapılmıftır. 
alçak Ye dardır. Sonra; kapa- ( Arka11 Hr ) 

SON POSTA 

Beyoııu Sulh M•hkemesl 
Batyazganhlından ; 

1 - Mahallebioi Haıan Fehmi, 
Emeat Feri, Yuvanalı:i oğlu Alekaan
dıroı, Eftim Merya; Kalyopi Damyanidi 
n Dimitrl kızı Mariyanm mtiftereken 
mutasarrıf oldukları Galatada Keman· 

iş Kanunu Projesi Hak 
kında Kısa Bir Anke 

kış Karamuıtafa paıa mahalleainin ( Baıtarafı 1 lncl ylsde ) 
Topoular caddeaiude Hkl 2',26 yeni - Gazetelerde kanun llylha· 
24 No.lu Manav gediğinden münkalip ıanın ancak bazı kııımlarını 
8000 lira muhammen kıymetli üıtünde okuduk. BUtnn maddelerini gör-
eğr•tl merdiven ile çıkılır ufak odayı meden tam bir fikir dermeyan 
havi dükkln tamamı it1yuun lzaleılnı etmek dotru olamaz. Şunu evveli 
mahkemece karar nrilmHI lserinı aöyllyeylm kf bize bir it kanunu 
aQık arttırmaya konulduğundan 6 Ha- llzımdır. Su 'H hava kadar.. Bu 
ziran 936 Çarıamba günü ıaat 16 ten 
16 ya kadar Bayoğlu Sulh Mabkemeai hayati kanun hakkında gazete-
Baıyazganlığınoa aoık arttırma ile lerde gördüğüm maddelerine da· 
ıablacakbr. • yanarak aklıma gelen bazı ıeyleri 

2 - Arttırma bedeli kıymeti mu- ıöyllyeylm. . 
bamminenin yüzde yetmiı beıini bn- Kanunun bir maddesine göre 
lur•a o g\ln ihale edilecektir. Yüzde daimi surette hiç çalışamıyacak 
yıtmiı beıini bulmadığı takdirde en kazaya uğrıyanlara gUndeUklerinln 
•on arttıraoın taahhüdü baki kalmak 
tlıere ikinci arttırma on beşinci güne (300) mlılinln yarıaı daimi gllnde-
teaadüf eden ııo Haziran 935 Perıembe lik irat olarak bağlanacaktır. 
günü saat 15 ten 16 ya kadar icra işte kanunun bu maddesine daya· 
olunacak n en çok arttıranın üııttınde narak bizde elini bililt;zam makl-
bıralnlaoaktır. Bu defadan baıka ilan naya kkptıraolar ve kötede otura• 
yapılmayacaktır. rak ölUnceye kadar irat almak 

8 - Tarihi ihaleye kadar Maliye isteyenler olacaktır. Bunun önüne 
nrgiııi, vakıf lcareıi Belediye rüsumu naaıl sıeçilecek? 
n delllliye müıteriye aittir. Sekiz ıaat çalııma meselesi de 

' - Arltırmaya iştirak •dıoekler müphemdir. Eğer fabrikaU>rler 
kıymeti muhamminenln yttzde yedibu-
çutu niıbetinde teminat akçeıf ve1a ameleye yaptıkları itin parçaaı 
millt bir bankanın teminat mektubunu başına para veriyı>rlaraa bu Hat 
ıetirmHi ıarUır. meaeleıinln hiçbir kıymeti olma· 

S - Arttırma bedeli tarihi ihale- yacak. Günde dokuz veyahut on 
den beı ıtın zarfında mahkeme saat çalııarak ( 100) kuruı kaza• 
kaeuına tevdi edilmek llzımdır. Ak•I nan bir anıele aekiz 1aat çalıt-

takdlrcfe farkı fiat n sarar ve si1aa maya mecbur tutulursa daha az 
n faiz ye maurifl nlre bili hüklm yevmiye alacak demektir. 
kendlıindan tah•ll edilir. Kazaya uğrayan ameleye Ye-

6- ipotek Hhlbl o1anlarla haklan rllecek tazminat miktarı da çok 
lapu •ieilleril6 Hbit olmıyan ipotekli 
alacaklılar n hır hanıi bir hak iddia mühimdir. Bizde blSyle bir amele-
edenler tarihi il&adan itib.rin 20 ,On ye yevmiyesinin (300) mi al:ni 
zarfında nrakı miiıblte!erlle birlikte 61Unceye kadar verecek hiçbir 

Htıf memuruna mllracaat etmelidir. 
Ak•I takdirde hakları tapu •İcillerile 
Hbit olmayanlar ıatıı b~delinin pay• 
laımaaından hariç kalırlar. 

1 - Şartname 2·.S.935 wtnleme
elade mahkeme dlH•baa .. tnde her 
kHln ılSrebilecetl bir yere aaalmııhr. 
Doıyayı gfüerek fazla izahat lıtiyen• 
leıla 935-12 numara.ile b~yotlu ıulb 

mahkemui baıyayganl fına mOraca• 
atları i1'n 0 1unur. ( 11119) 

fabrikatör yoktur. Böyle bir hU· 
kUm karfı6mda kalan fabrikatör 
derhal fabrikaıııını kapayacaktır. 
ÇünkU bu kadar ajır yük allana 
alremez. 

• 
Mnrettf pler cemiyeti azasından 

Bay Mehmet Şilkrü de di> or ki: 
Bu kanun İfçinin dört ıözle de
ğil, can gö:ı:llyle beklediği bir 

kanundur. Yalnız kaoundı 
birkaç nokta da turlh e 
çok iyi olacak: 

- f9çilerln çahıbklan 1 
de bazı uf ak lhtillflan ollll 
bunları kanunla tHbit 
mUmkOn değildir. it mile 
rinde iıçi ile patrondan mOt 
kil birer komisyon da kabul 
melidir. Bu komisyon b 
bir toplanarak bu ufak iht 
hal etmelidir. it kanunu Dl 

bu denealnde her halde ÇI 

malıdır. 
Layiha Hakkında Yeni ..

Tasavvurlar 
Ankara, 3 (Huıusl) - ff 

nunu liylhaaının encllm• 
mfizakereıine baılanılmak 
dir. Bu kanunun içine plll 
devlet, belediye Y• vilAyet 1 
lerinde çalııan!ar için buıual 
yıllar iliveıi dnıUnlUUyor. B 
başka on lfçiden az ça 
fakat ayol it llzerinde ıayııı 
o'an mUeaaeıeleria de 
htıkUmlerlne bağlı tutulmall 
mal dablllndedir. 

Ôkonoml Bakanbpda 1 
da toplanacak olan huıu.S 
komiıyon, kanun hllkllad 
bağlı kalmuı llıım ıeleo ID 

seleri teabit edecektir. Uyibl'I 
ıigorta haklara için daha kıt 
açık maddeler lllYHI dOıOnll 

Ziraat tılerlnde on ltçld" 
ku ilandan yerler de yeni kaO 
ıumuln dahil:ne alınacaktır. 

Ôkonomi Ye Sıhhat V 
mtıtehasaıılarından llç kifll~k _ıtl 
komisyon, fU gtınlerde ifV" • 
çalıımaaı Ye ıatlıjı için bit 
zamname hazırlayacaktır. , 

Şurası da muhakkaktır ~ :.J 
yihanın kamutayda m~ 
esna1ında birçok mtlnalı' 
olacaktır. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
fr. Souıtraire ,-' 38 -

1 - Oı türkoe köklerden gelen 
ıöılerin karıııına ( T. Kö. ) beldeli 
(allmeti) konmuıtur. B'1Dların her biri 
hakkında ııra ile umaıılanmııuı 
<müteha8811) yazı)anna ıuetelere ... 
rıcefiz. 

ı - Yeni konan kartıbldarın iyi 
tiJlft edilmHI için, ıenpne glSre, 
Franıızoalan yazı)mıı, aJl'IOa 6mekler 
Je konulmuıtur. 

J - Kökü Tlrkoe olan kellmelerlıa 
bugünkll ltlenllmlı •e kullanılu ... 
killeri alınmııtır. .A.ılı ak olan bak. 
ula ügcüm olan hükilm, Türkçe ''çek,, 
kökUnden ıelen ıekJi gibi. 
P.atmen - Aldırmadan, aldır•ı1arak 

bakmıyarak, l:ununla beraber 
Tahattur etmek - Hatırlamak 

Tahavvül (tebeddGI) etmek - Detlt• 
mek, dönmek 

1'ahayyll etmek - Sanaymak, hayal 
etmek • fr. lma1riner 

Tabayylr etmek - Şııalamak, ıatır
mak • fr. S'etonaer 

'J"alaayyls etmek - Seçilmek. yer tut
mak • fr. Se di•tlaper 

Tahdid etmek - Sıaırlamak, buçla
mak, daraltmak • fr. Llmiter 

Tahdit etmek - Bulandırmak, karıı· 
•ırmak • fr. Troubler 

fi m etmek - Berk Titmek • fr. 
ntifier 
lif etmek - Andlçlrmık 

~hll• etmek - Kurtarmak 
· .. bll•iye - Cankurtaran 
Tahliıi ırirtban etmek - Yaka,. kur

tarmak, yakayı ııyırmak 
Tablit etmek - Karıttırmak 
Tahliye etmek - 1 • Boıaltmak, bo
ıarmak, 2 • bırakmak • Quitter 

Tahmil etmek - Yfildemek 
Tahmin etmek - Oranlamak, tHıa-

lamak 
Tahmin - Oran, taaıa 
Tahnefmek - ÖvOtm 0 k 
Tahnit etmek - Mumyalamak, tlt-
ıülemek 

Tahrib etmek - Yıkılamak, harap
lamak 
Tahribklr ( bakı barab ) - Yıkıcı 

&. Deetructeur 
Tahrik - Hareket• l'etlrme, kı,kırt

ma, uyandırma, ltletme • fr. Mettre 
•n mouYement, actioner proyoquer 

Tahrik et••k - lıtetmek 
Tahrik etmek - Uyandırmak 
Tahrik etmek - K·ıkırtmak 

Tahrik etmtk - Harekete ıetlrmek 
Tahrik etmek ( Ta .. ı anlamı terim 

koluna bırakılmııtır ) 
Tahrlklmlz - Kııkırtıeı • fr. ProYocaat 
Tahrikit - Kıtkırtım - fr. ProYocatloa 
Tahrirat, teskere - Biti. beti 
Tahriren - Yası Ue 
Tahriri imtihan - Tasıh •ınaı 
Tahrif etmek - Tırmalaal'ak, asdır· 

mak • fr. Gratter, lrrlter 
Tahıil - 1 • Öfrenlm • Fr. Etudı, 

2 • Alım, alıı • Fr. Perception 
Tahıll etmek - Ötrenmek, elde 

etmek, edinmek, almak • Fr. Etu
dier, ı'enquerir, perceYoir 

Tahılldar - Alımcı • Fr. Percepteut 
Tahıillt - Alınç 
Tahıl• etmek - Ösglle•ek· Fr. Affe-

cter, deıti•er, aHiper 
Taht - Omat • Fr. Trclne 
Taht - Alt 
Tahtelarz - Yeraltı 
Tahta himayec!e o'an yer • Koruncak

Fr. Protectorat 
Tahtı tuarrufa almak - lteleamek

Fr. S'approprler 
Tahtle etmek - Su~bulmak, kuıur

lamak" 
Tahvif etmek - Korkutmak 
T abvil etmek - Detittlrmek, ıe'Yir• 

mele, döndürmek 
Tabzlr etmek - Sakındırmak, çekla-

dirmek • Fr. Prheair 
TakaddOm - Ön1relme, lSnUa 
Takaddlm etmek - Önıel••k 
TakallClı etmek - KHılmak 
Takarrlp etmek - Yaklaımak, ,.. 
naımak 

TakarrOr etmek - Kararlaımak 
Takattlr •tmek - Kabuklanmak, 

kabuk batlamak 
Takat - ( Kudr~t anlamına , Enerji, 

( l•titaat anlamına ) , ılı 

Takattur etmek-Damlamak, damınak 
Takbih etmek - ÇirkinHmek, ç:r

klnlamek, çlrkl• 1'6rmek-Fr. Bllmer 
Takbll etmek - Öpmek 
Takdim etmek - 1 • Sunmak· Fr. 

PreHnter, 2 • Tanıtmak, 3 - ileri 
tutmak, antutmak, öneltmek· Fr. 
Pr~c~der, aceorder la prlorit~ 

Takdim n tehir - AltO•lemt 
Takdime - Sunu 
Takdir etmek - Beten•ek, defer• 

lemelr, deter biçmek 
O takdirde - Öyle lı•, tiyle oluaca. 

6yle o!urea • F. Danı ce cae, alor• 
Takdiı etmek - Kut .. mak 
Takip etmek - Kovalamak, islemek, 

fGtmek, petine cOımek, ardına 
dOımek, arkaaından ııtmek, arka.s ın• 

dan gelmek, terkimek • Fr. Pourau"vre 
Taklib etmek - 1 - AltOıt etmek, 2-

dev"rmek 
Taklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzetlemek 
Takrlb etmek - Yaklnıtırmalr, ya• 

neıt rmak 
Takriben - Atatı yukarı 
Takrir (Kamutay terimi) - Dilerıe 

Takrir etmek - (den için) - An-
latmak 

Takim - Ol•t 
Tak•im etmek - Olettirmek, böl

mek, ayırmRk, böfüımek, paylaı• 
mak, • fr. Partaıer, diviaer 

lnkıum etmek - Datımlaımalr, bö
lGomek 

Takılr etınek - 1 • Kı•m•k~ k11alt-
mak, 2 • (Balr. kuıur) 

Takılt - 8811 
Takt .. bibi - Denli 
Taktir etmek - Cekmek, damıtmak 
TakYim - 1 • Takvim (T.KlS.), 2 -

Alma.ak (T.Kö.) 
TalrYiJe etmek - Kunetlendlrmek, 

berkitmek, peklttlrmek 
KHbl kunet etmek - Berkinmek 
Takyid etmek - Kayıtlamak 
Takanld etmek - Kayıtlanmak 
Talik - boıama, boıanma, 
Tallkat - Uzdilllll 
Taleb - lıtek 

Talebe - 1- Ötrenci, 2• Yetiıtirm., 
3 • irdemen. 4 • tal be ( Yakutça 
''tall: a,, dan) 

tell - 1 • tallt, 1 • Sur • fr. Cbanee, 
ıort 

talia - ileri kol, ankol 
talik etmek - A•mak, bırakmak. 

lrtelemek • fr. S'llpendre, remettn 
Talim - Ötretlm 
talim etmek - Ötretmek 
talimatname - Ötrenek • fr. IHtrue• 

tlon 
taltif etmek - GBnQl almak, okıa· 

mak, kayramak 
Tama - Açık 16zlGlc, doymazlık, 

umdu, umıu 
hml etmek - Göz dikmek, um.un• 

mak 
t&mikir - Açgözln, doymaz 
tamam - t .. m, tGm, bOtOa, tGkel 
tamam etmek - baQ'lamak, bitirmek 
tr mamı tamamına - bapbaı 
tamamiyet bütünlük, tamlık, 

Ulmluk 
tamik etmek - Derinlemek, derin· 

leıtirmek 
Tamim -- Gene1we • fr. CircuJalre 
tamim etmek - Yaymak, ııeaellemek 
Tamir - Onarım, onarma 
Tamir etmek - Onarmak 
Tampon - Baakurut, kurutmaç 
Tnne (daae) - T&ne (T. Kö.) 
Tinetmek - Kınamak • fr. Bllmer 
Tannan - Tıalı, tınan,ı tınlıyan 
Tunlf etmek - lkl1e b6Jmek 
Tauim etmek - DOıenlemek, dlzelt· 

mek, dOzen .ermek, yoluna koy· 
mak • fr. Arranıer 

Tanzlr etmek - Etlemek, benHrlal 
yapmak 

TRr - 1 • iplik. af, 2 • k'ranlık 
Tarab - Senlik, ıevlnç 
Taraf - Yatma, talan, çapul 
Taraf - Taraf (T. KB.) 
Tarafrir - Yantaz 
Bitaraf-Tarafaıa, nlStttr • fr. lmpartlal 
Bitaraflık - NlStlrllk 
Tara11ud etmek - Gazlemek 
Tarant - Tazelik, k6rpelik 
Tardelmek - Kotmak, plıkGrtmen 
Tuhetmek - 1 • Çıkarmak, indirmek 

1 • Salmak (nrıl tarha) .fr. I .. 
Tarif - Taaım -~ 
Tarif etmek-Tanılamak, taoı,
tarlh - tarih (T. K&) 
tarihi - tarihli .J' 
tarik - Yol ti' 
taris etmek - Dokundur• ... 

mak, taı atmak • fr. laılD•" 
taraln etmek - Bekitmek 
tarumar - Datınık, darmı.t.r' 
tarz - tars (T. KlS.) 
tarın hail -AnlAfıt ti-' 
tarziye - Onana - fr. R~p~~ 
taraiye vermek - Onar .. aa~ 
taeaddl etmek- Kalkıımak J 
tua llüt - Sarkıntılık fll':' 
taaall6t etmek - Sataımak. tc') 

lık etmek, Hltamak (Yak• , 
tuannu - Yapmacık pldS' 
taHrruf - 1 • Eıilik, .... 

PoHeHioo f' 
2 • tutum • fr. Ecoaoml• ,,JJ. 

taaarruf etmek - 1 • Etti•• 
Biriktirmek, artırmak 

taH vYur - taHr ,ıs ,,. 
Tauvvur etmek - Taaarlafl ek ' 
Taedik etmek - Ona1la.. -' 

Ratifier , .. ,--
Taafiye - Arılama, arıtlll.. r, 

Luiquidation, epucatlon .,..-' 
Taıflye etmek - Arıla••"• , 
ıQzmek --"' 

Tashih etmek - Dotrul• f 
zeltmek _,,.o• 

Tuir etmek - Sıkmak, ~ 
karmak , 

Taalit etmek-OıOrmek. ba.. ~ 
Taımim etmek - Kuraa•t dtl'-.,. 
Tc.•ni etmek - Uyduraaa•"• ,
Taanlf etmek - Sınıfla• 
ayırmak 

THrif - Çeklt k 
Taarlf etmek - Çekaa• k 
Taarih etmek - Açıkl•'(;,afl IJ) / 
Taavib (Bak: Kabul) K- bul .t-' 
Taevlb etmek (Bakı • 

Onamak 
Taıvir - Sanay la••" 
Tanir etmek - Sın•Y d•) 

( Devamı 11 lacl ylı 
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l<.::J Bugünkü Sporlar 
Fenerbahçe Beşiktaş Kulübü 

Olimpiyakosla Anlaşamamazlığı 
Karşılaşıyor Hallediliyor ı 

Dün Gelen Olimpiyalcos takımı 

Buglln Beşiktaş kulilbOnde nerbehçe ile Yunanlı Olimpiya· 
'nıumi l>ir toplantı yapılacaktır. koı takımi arasındaki ilk maç 
A.ylardanberl dedikodusu dal bu- yapılacaktır. 
do.k ıslan bu mesele tıze"rindekl Yunan takımı dUn şehrimize 
iki muhtelif fikir çarpışmaktadır. gelmiştir. BugUnkU maça 11aat 16, 

Bunlardan biri bugUn Beşik· 30 da başlanacaktır. 
taı kulübünü idare eden zümreki Yunan takımı ikinci oyununu 
ltıUeasialer ldnresile kulübe ha- pazar gUnU Taksim atadyomun· 
kim olan partidir. da yapacaktu. Bugün Taksim 

Diğer ı:limre iıe heyeti umu· stadyomunda Gnlntasarayla -
ltıiyenin vaziyete hakim olma· Pera takımları crasındaki maç ta 
•ını iıtiyen büyük bir ekseri· ıaat 16,30 da yapılacaktır. 

Yettir. Maruf Bir Sporcu ÖldUrUldU 
BugUnkU toplantıyı yapacak Dampiyer • Fransa • 2 (A.A.) 

olanlar ikinci kısımdır ve hükü· _ Eski bisiklet iBmpiyonu Peli· 
lbete müracaatla bu en tabii k siye, metresi tarafından 6ldil· 
aklarını kullanmak için milsan• 

de almışlardır. Şu kadar ki _r_u_ı_m_ü_şt_n_r_. ___ ,..... ----=---
•erilen bu müsaade idari bir ( 
lbahlyette midir, yoksa i9bafiında· 

Toplantılar, Davetler 

GUlhane MUsamerelerl 

) 
~~ idare heyeti dcği§dirtebilecek 
~ ır kongrenin toplanmasına im· 

&n verebilecek midir? 
Bunu bugUn ıaat f 4 teki 

toplantıdan 11onra anlamıı ola
tağıı !. 
"-Bugtin Kadıköy atadın da F e-

J
I 

Gülhane hastan si hbbi mli-
samerelcrine paznr glinO de de· lı 
vam edilmiştir. Maruf doktorlar 
yeni ve mUhlm tıbbi hadiseler 1 
hakkındaki tetkiklerini anlatmıı· 
lardır. 

--==- :w:: 

4.s, 

'· 

/.DARA 
,,,,,/ 

-- BiRiKTiREN 
.QAl-IAT -- r; D[;R 

Osman ıcadan 1"ürkçeye ı kl 
arşı ı ar 

~ 

l' (Baıtarafı 10 uncu yüzde ) 
•lbik - 1 . Uygut, taplama .. fr. 
Appliquer 
~ • Yeri tim (Bak: icra n infaz) - fr. 

l' :Xecution 
•tbik etmek - 1 - Uygutlamak, tap• 
ta111ıak 

2 • Yerilmek (Bak; lcra n infaz 
't •t111ıek~ 
't atıı - Azat 
l''hniıa etmek-Kaadırma, dinlzlemek 
'tllhU etmek - Uzatmak 
't "•af - Çevrin 
"'••af etmek - Çevrinmek 
4 ••• 

1 
an (Bale; Krrhen) - lıter !itemez, 

't •teyerek iıtemlyerek 
't 1•aııut - Aracılık 
""•11ut etmek - Arabulmak, araya 

't tlrmek 
'••ttun etmek - Yerleşmek, Yatan 

't •dinmek 
l' '"lk - Aııntı 
'•lk etmek - Oyalandırmak, HID· 

"'t1ya bırakmak 4, •. 
l' 1

• - Değlfit 
l' 1"k - Boyunduruk, ta1ma 
l':"r - Tı.vr (T. Kö.) 
't "•iye - Tf valye (T. Kö.) 
••ıif etmek - Ödevlendirmek, it 

't "'rınek 
l''"•ilı etmek - luhlamak 
l)f - l - (Bnkı Hayalet) 2 • (Fizik 
l',~lanu terim koluna bıralulmııtır) 
l'/ıb etmek - AyıpJamak 
l',:ter~n - Uçuf 
l', ttare - Uçak 
't >°)•reci - Uçman 
')Yetmek - 1 - Gitmek dOrmek, 
2 ' 't " Çıkarmak 
~llllüm etmek - Sızlanmak, yanıp 

't al<drnak 

't:''rıılll1ln etmek (Bak; lhttn etmek) 
't larru (miloacat) - Yakarıt 
't,!bru ve niyaz etmek - Yakarmak 

,. etmek - Rahatsız etmek, azab 
l' trllıek 

iıt• f 
ı 1 ••ınek - fiti kat etmek, ikıt-

't '"'ek 
~:ıc etmek - Bilyültlemek, ulu!a

l,l. 
11 •trnek - Azarlamak 

Taziye - Baı1atı 
Taziye etmek - Baısağlamak 
Tazmin etmek - Ödemek, tlSlımek 
Tazminat - Ödek, tölek 
Tazyik - Basınç 
Tazyik etmek - Sıkıttırmak, bumak 
Teadül etmek - Denıretmek - fr. 

Equivaloir 
Teabhür etmek - Gecikmek, artak-

lamak, ır•ç kalmak 
Teali etmek - YGkselmek, yOcelmek 
TeallOm etmek - Öğrenmek 
Teami - Görmezlikten gelme 
Teamül ( Bak: Adet, örf ) - Tclrl fr. 

Moeuu 
Tellti - Alıp .ermek, vcriomek fr. 

Echange 
Teavnn - Yardımlatm• - fr. Alde 

mutuel 
Tebaiyet etmek - Uyurmak 
Tebaki etmek - Atlamaamak fr. 

PJeurnlclıer 
Teba•Uz etmek - Belirmek 
Tebarüz: ettirmek - Belirtmek 
Tebaud etmek - Uı:aklııımak • fr. 

S'eloigner 
Tebdil etmek - Değlttiımek 
Tebeddül - OeQ'itim 
Tebeddül etmek - De~itmek - fr. 

Se changer, H modifJer 
Becryif - Yerdetişme • fr. Permu

tation 
TebellOr etmek - Belirmek, blllur

lanm:ık - fr. Se crlsbtff ser 
Tebenni etmek - Oğul edinmek 

' oğu'lanmalt - fr. Ado;>ter 
Teber - Teber (T. Kö) 
'l'cberri etmek - Aklanmak, berilen• 

mek • fr. Etre acpuitte 
Tebriye etmek - Ak!nmnk, berilemek 

fr. Acquitter 
Teberru - Verit • fr. Don 
Teberru etmek - Veritte bulunmak 

fr. Faire un don 
Tebt>ı:silm etmek - GOlümaemek 
Tebeyyün etmek - Belgirmek 
Tcbeyylln ettirmek- Belgirlmek • fr. 

Etııblir 

Tebhir etmek - Buğula•ak 

Tebld etm•k - Benrile4tirnıek - fr. 
EterniHr 

Ebedi - Bengi • f r. Etem el 
Teb'id etmek - SOrmek, ırakfom .. k 
Teblit - Bildiriğ • ır. Communique 
Tebligat - Bilairit • fr. In&truction 
Tebrid etmek - So~utmak - fr. Re-

froidir 
Tebrik etmek - Kutlamak - fr. Fe-

llciHr . 
Tebıir etmek - Müjdelemek 
TecahQl etmek - Bilmezlenmek • fr. 

Feindro 
Tecava:ı: ( bakı Taarruz ) 
Tecavüz etmek - Atmak, ıreçmek, 

dokunmak 
MDtecnl:z:, tecavllıklr - Sa1dırgan • 

fr. Aa-ruaeur, al'rurff 
Tecdit etmek - Yenilemek • fr. 

Renou nllement 
Tecelli etmek ( bakı zuhur etmek ) 
T ecellQd JrÖatermek - Batırlanmalr, 

batıreımak 
Tecammu - Toplaatı, bir:kit 
Tecemmu etmek - Toplanmak, bt
rıkmek, yığılmak 

Tecennün etmek - Çıldırmnlc, de
lirmek 

TecerrQd etmek - Yıılınmak, eJçek-
111ek, ıoyultanmak • fr. S'iaoler 

Tecrit etmek - Ayırmak, ıoyutla
lamak - Fr. lsoler, denuder 

tece11U. etmek - Gazetmek, ça4ıtla
mak • Fr. Eıpionner 

tecezzi etmek - Güzlenmek, tlkelen
mek 

tecil - Sonratım • Fr. Ajournemeot 
tecil etmek - Sonratmak • Fr. Ajo• 

urner, remettre 
tecrim etmek - Suçlandırmak 

tecrClbe - Deneç • Fr. EHal 
tecrtıbe etmek- Denemek- Fr. E11ayer 
tecviz etmek - Onamak, izin vermek 
Örnekı Ben hareketinld onamıyo-
rum ( tınlı etmiyorum ) - Kanun 
b3yle hareketlere lı.lo Yermez 
( teCYiı etmeıı:. ) 

tecziye etmek - Ceıı:alaodırmlk· Fr. 
Punir 

tech z etmek-Donatmak- Fr. Armer, 
e ~uipcr 

teçhizı t - Donatı 

Örnek: SüneJ don tı - teçh"zatı 
a«-kcrıve 

tcdnhill :.._ G"rinç, geri kolan 
Örnek: Geri im ~n ayl ki r• teda
hulde kalan m atJ r. 

tedariI< etm ·k - Edınmek, hazırla
mak 

tedavi etmek - Sağılmak, bakmak, 
eyli emek fr So g ıcr 

tedavOI etmt'k - Geçmek, dönmek, 
dolatmak 

tedbir - tedbir (T.Kö.) 
tethit etmek - Ürkütmek, yıldırmak 

fr. Effrayer 
tedebhilt - Yılnr., yılgınlık • fr, 

Epouvanter 
tedelıhiit etmek - Yılmrık 
tedenni etmek - Alç lmak, gerile

mek • fr. Baia1er, dıminuer, etre en 
c'ec11dence 

tedeyyün - Borç'anma·fr. S'endetter 
tedf.n etmek - Gömmek • fr. Ense

velir, en terrer 
tedf n meraaimi - Gömme alayı • fr. 

Enterrement 
tedıb etmek - Uılandırmak, yola 

getirmek 
teciye - Ö Jeme 
teıdiye etmek - Ödemek, borcunu 

Yermek • fr. Payer 

tetkik etmek (Bak: tetebltu) - lne~l
ıuek, inceden inceye aramak • fr. 
Etudier, examiner mlnutieusenment 

tedmlr etmek -Sındırmak, topelemel 
tedrici - derece, - fr. Graduel, pro .. 

anas;f 
tedricen - Azar az:ar, derece derece 

fr. Gradue!lcmnte 
T dvin etmek- Dorgiomek • fr. Co· 

difier, former un recuell 
tedvir otmek - Çe•irmek, dlindlr .. 

mek - fr. Dlrirer, tourner 
tceddüb etmek - Utanmak, ede'ı .. 

lenmek 
teehhül etmek - EYienmek 
teellOm etmek - Acıamak, elemlen

mek - fr. Se Chagriner 
teemmOI etmek - DUtDnmek, dOıU

nüp t·ıınmak- fr. Reflechir, m~cliter 
teenni etmek - 1 - A~ır danan•ak 

• Fr. Agir avec precaution, jl • 

( b~k: ihtiyat) 
tccasilf etmek - E11flenmek 
Teessür ( bak; lıuzün) - Üı:ün 
teessüs etmek - Kurulmak, yerlet· 

mek 
teeyyfid etmek - Dofrıı çıkmak, 

gerçekletmek • fr. Se eonfirmer 
tefahur - Övünç • fr. Vantardi1t 
tefahur etmek - ÖiOnmek • fr. Se 

v:ınter 
tefahhu• etmek - Arattırmak 

isteyenler bunu kesip ara3aki boşlu'darı tercihan daktilo ile 
doldurarak TUrk Di:i Araşhrma Kurumuna gönderebilirler. 

Oımanhca • • • • • • kelimeıine kılavuzda • • • • • • • karşılığını 

uyiun (Yahut: Yeter) ırörmüyorum. 

Sebebi (Kııaoa) • , ......................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 

önergem ıudur: • • • • • • • • ( 11 imza 

(l) Burada bıı örneğe göıterilmiycn yazılar üzerine bir şey yapıla-
mıyacaktır. 1 

'--------..-....----------------------------------------"' 
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EVET DOİİBUDUBI 

BUZ'A Verdiğiniz parayı bize 
verirseniz, bir 

Soğutma dolabına sahip olursunuz. 

• Senenin en mlltekAmll 
soğutma dolabı, 

• Tamamlle otomatik, 

• ~tenllen soğuk dereceyi 
·dalma muhafaza eder. 

• Elektrik Sarfiyatı tlzerlne de 
" 75 tenzllAt. 

• 

- 18 AY VADE -
• 
K11r1ddlll wı prlld, bllara 
A. Vetter, l••r 
••••••••• leli •ırllezl, .. ,.,.... aaıatuarar 

Satıı ye,ıerl ı 

YERLİ MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en -.ağlam 

LASTiKLERi 

va son moda kadm 
Erkek • Çocuk 

TENİS 
AYAKKAPLARI 

, ........... . 
... r1u1 ,,..., .. ..... 

Ald•1111111f1••• 

GISLAVEI 
..r1m .. . 

dikkat ...... . 
Tllrkiyenia Yerli Mallar Pazarlannda ye amam kundura 1&taa 

majazalarda arayınız. 

Terziler. Kumetçılar Ve Elbiseciler 
Cemiyetinden: 

.H•'edıye muatehdemln ıabeal Mldlrlltlnla teWipb maclbiaee llill 
Si Mayıa 935 tarib"ne kadar bUimum ••nafıa BeledlJecı teleill De 
muayeneleriain yapt ralmaaı flnm r•lmektıdir.. BiaaeDalıJh C.mlJ8tl 
meoıup olan Terziler, KumatÇılar, Etblaeciler, Klrktllır, Elblal bo1acaı.rrıf 
Kolacılar, Şapkacılar, Kaaketçilır, iç çamaıın dlkıaler, KorAcılar, Gaml 
çiler, Çamf ı r yıkayıcılar, EldlYeD dlldcileria DlrdlDcl Vakıf •aaıada iki 
katta 14 numarada Terziler cemiyeti Blro,una mlracaat edu•k Bel•dlr 
•erilecek beyan:aamı Ye hG•i1et clzclnı muamılealnl bir aa enıl Japbfıi' 
malan ve nkıt daraldıktaa aonra relecek olanların utrıyacaklan ıtıçı.kl 
dolayı cemiyetimizin meı'aliyıt kabul etmiyıcetl illa olunur • 

• I z·a • 

SAÇLARI 
Beller • KuYYetlendlrlr • 

D6kllmUbal k...,. • Uzabr. 

PETROL NiZAM 
Tecrllbe edilm:f •• iyi IBÇ lllcıdır. 

Dr. Nihat T6zge 
L laci auııf Deri • Pren

dlğlr za"""'1 hu. mtlt. 
Babıili Ta17an Cemiyeti kart• 

No. 11 Tel 11942 .... . •... ,. ......... 

Emhıönl V alidı braatHııai JaDI 
Tel•fon ı 24181 ----'~ 

........................................................................... ~···········································································~ 

Nafıa Vekil~tinden ı 
10/411955 tarildade mlaaltua1a çakanhmf olan Afyon-Aatal1a 

.. ttmua Balacllı • Bardw •-dakl 24,5 ldlomıtrıllk 7 inci kııan
naa lapatıaa talip .._ etmecliiiadea IDUk6r mm lat•at vı ra1 
feql1ab, lafaat mlldcleti n ehHJetl feDDIJ• prtlanncln llualan 
.t.ilftirllmek mretlı •• bpah zarf malilı yeniden ekailllllaıe 
konullDUflur. 

Muhammen ihale bıdıH ( 370,000) liradan " mııvakkat temi· 
· nab da ( 18,550 ~ Undan ibaret lndunaa bu lnpat •• amellyabn 

ıkalltmeıi 6/51935 Puarteal ,en& 6ifedea 10nra .. at 15 de An
karada Bakaalak hlnumda. demlryel lapat Reilliji Eksiltme 
Komll1G1mDcla Japdacaktır. Ba ip P.•k iateyulerln teklif mek
taplarlle ... alraı• .......... de yuala eliler ewala 6151935 

· tarilaiacle fllleclea ..,. ...t 14 de kadar lapat Reialiila• makbuz 
aukabWade t..U. ıtm.ı.t ikam ıefdill Ye ... aba& prbaame
llade Jazab olcluta nçldlı alaaka.. ılaladen en az bir hafta 
enel Nafıa Bakaahjlna lltlcla Ue mtlracaat ederek alacakları fenni 
ıhHyıt Yuikuuu teklff mektuplanna lliıtirme!eri iktiza eylediği "' 
tutnam• Ye mukayeleala deiiten maddelerini ibtiYa eden ••rakayı 
teclarUc etmek isteyeni• ( 9 ) lira ve mUnakua evrakinın hey'etl 
•Wlı.W ( IS.50) llra 'bedel •kabilin• Bakullk Demlrollar '•tul Rtıllll ..... alabllecelderl Ula olunur. ( 2008) 

Akay lıletmesi Müdürlüğünden : 
Nefal KaclıklJ lakeleal içindeki bllfe, 1 Haziran 1935 den 31 

KlnunuıY•el 1938 tarihine kadar 19 ay .mllddetle ye açık artbrma 
ile kiraya verilecektir. Arttırma 15 Ma111 1935 tarildade ... t on 
~itada yapılacajından iateklileria prbameJI f&'mek &zere herp 
ondan on ikiye kadar Levmm fefliiiD• •• arttırmata lftirlk lçia 
yazdı ,On ve .. atte EncUmene ıelmeleri. 1'2281,. 

Son Poeta Mau.a .. 
Sahibi ı R. Kakç8 Netr. lıliidtirü : T•hlr 
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Sinir ve •kıl bastalıklan mtit 

Dr. ETEM VASSAF 
Cal•'•ll• Orbaa & apıtrbmaaı TeL2'lOU 
E ... l(adaUJ Bahar.,. beri Misak T....,tl 

lataobul 4 üncü icra Memurlutundan: 

Emniyet Sandığı Namın 
birinci derecede lpoteldl olup yeminli iç ehli nimi t.arııatm ... 

tamamına 17 48,50 lira lu1met takdir eclilen Bopzlçiacle Orta 
Fıablda •• Merdl•enU 10kapada uld 26 Jeal 5 No. la 210 
klrtlr e..v apk arttırmaya Yaı:eclilmif oldataadaa al6l9a5 
mOudif Çarıamba gtlatl Mat 14 ten 16 J• kadar d•ecl• 

. artbrmuı icra edilecektir. Arthrma beclell kıymeti mubamm 
% 75 ai bulduju taWW. •lfteaW GzerlHe IMl'ak.ıae.ldlr. 
takdirde en ıon arttıramn taahhDdG baki kalmak lzen 
15 glln mildcletle temdit edUerek 20/8/9a5 tarihine mllucllf 
pmbe gtlnli ıaat 14 tea 16 ya kadar kıza clalremlldı ya 
ikinci açık artbrmauncla arttırma bedeli kıymeti mubam--~ 
% 76 ai bulmaclajı takdirde Abt 2280 No. lu kanma aDKIP!P') 

teYliQa ıeri bırakılır. Sabt peflnclir. Arttır .. ,. iftlrak 
lıtey•lerla kiymetl malaammenenia % 7,5 niapetiac:le peJ 
Yeya mun W,. lHıakaam temiaal mektubunu hamil bala• 
ilamdır. Hakları Tapu Iİcllli Ue .. Lıt olmayan ipotekli ala 
diğer alAkadaranın ve irtifak hakkı uhiplerinla lnı 
Ye buıuai:e faiz ve maıarife dair olan iddialarım enala mlablt 
birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gtln zarfında 
dairemize bildirme'eri llzımdır. Akli takdirde hakları Tapa-~ 
••bit olmıyanlar ntıt bedelinin payla1ma11ada hariç kahrlar. 
kim Yergi, tenviri)• tanzifiyeden mliteYellit belediye ruıuma .._. 

icareai bedeli mUtayededen tenzil olunur.Daha fula mal6mat 
İlteyenler 15/5/935 tıarihinden itibaren herk11ia 16rebil .... 
dairede açık bulundurulucak arttırma ıartnameal lle 934-3052 
doıyaya mlracaaUa meık6r dosyada mevcut vuaild pHWI 
lerl Din olunur. {2340) 

Zafiyeti umumi1e, ipabıızlık n kuvyetlizlik balAbnda bilylk fı.ide ve teairl lli'll• 

FOSFATLI ŞARK MALT BOLA.SA 
k•lanınaa. Her eczanede aabltr. 


