
Yazı işleri telefonu: - ÇARŞAMBA - 10 NİSAN 1935 İdare itleri ttltfontı: 20203 Fiah 5 kuruı 

n Kiş· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~ ~~~~~~~~~~--

Yunan Divanıharple·ri 
İşlerini Bitiriyor 

Y Cdi Zabit Ve Beş 
Sivilin Ölümü istendi 

Selanik Ve 
Kararı 

Atina Divanıharplerinin 
Bugün Bekleniyor 

SelAolk, 10 (Muhabirimiz saat 
10.45 te telefon elti ) - Burada 
1 O uncu Serez piyade alayının 
&yancı zabitlerini muhakeme et
ınekte olan divanıharpte sorgular 
1>ltirildi ve d ivandaki hlikümet 
comiaeri ıuçlular hakkındaki 

rttihamlarını ortaya attı ve 

ın son olarak ta taleple• 
riol b'ld' d 
ıu 

1 ır i \'e Komiser suç· 
ıabitlerde b ' n eı yüzbaşının 

kur,una dizilmelerini istedi. Bu 
yüzbaşılarm isimleri şudur : 

ı 

~ Siyadens, Vafopulos, Farfarlı, 
•nıotrakidis, Karcopulos. 

I<omiser, diğer suçluların da 
nıubtelif mUddetlerle hapll ko· 
llulmalarını istedi. 

,... Atına Dlvanıharblnda 
l.. 

Atina, 1 O (Muhabirimiz 11 de 
telefonla bildirdi) - Son iıyan 
•ına11nda Harbiye mektebini ba
ıan iıyancıların ikinci kafi· 

leıJni muhakeme etmekte olan 
bir numaralı Divanıharpte sor• 
fular bitirildi. Gece hDkümet 

komiseri söz alarak ıuçlular hak· 
kındaki ittihamlaranı bildirdi. 
~Ukumet komiseri çok ağır aözler 

ıöyJeyerek ıuçlularm Yatan ve 
mJllet düşmanı olduklarını öne 
sürdü, içlerinden Kladaklı ve 
Duros admdAki ytızbatılarm 
ve sivil suçlulardan Deçis, Kaıuı, 

D"uridaı, Mustakaı ve Dimitriyu· 
nun öltlm cezasına mahkum edil· 
~elerinl istedi. 

" Divanıharbin 
lıalk, buyuk bir 
intizar ediyor. 

vereceği karRra 
heyecan içinde 

=--< Sisam, Sakız ve KavaladakJ 
divanıharpler fevkalAde faaliyetle 
lılerfne devam ediyorlar örfi 
idarenin on ıllne kadar kalkma11 
icap ettiği için bUtUn divambarpJer 
lılerfni bu mUddet içinde bitire· 
ceklerdir. 

Ünlveralteierd• Tasfiye 
Yapıhyor 

Atina, 10 (Telefon) - Selanlk 
•• Atina üniversitelerinde ta&fi· 
Yeler yapılmıf, Atina ünivenite· 
•inden dokuz, Selanikteo de altı 
Profesör, son isyana taraftar 
olduklara için açığa çıkarılmış· 
lardır. 

ti 
( Yunan Divanıharpltrlnin faaliye• 

ne · " aıt bu ubah 1aat dokuza kadar 
dıtunı.ı haberler N inci sayfadadır.) 

Ali11•dakl 1 namc"ılı Dioanıharpl• 
Bir Sorgu Cets .. t 

==:":":J~!'.& 

.3300 
Talebe 

•• 
Universitedc Ec-
nebi Dıli Öğren

·. meğe Çalışıyor 
Fakültelerde Devam 

Yüzde 75 tir 
lıtanbuJ Üniveraitesinden dip· 

loma almak için ecnebi dili bil· 
mek lazımdır. Üniversiteliler bu 
mecburiyete uymak için oradaki 
lisan kuralarma devam ediyor. 
Fakat, talebenin esaa derslerde 
çok bulunduğu için lisan kursla· 
rmdan fıtifade ~demedikleri ıöy· 
leniyordu. Bi.1 Üniversite rekt(). 
rUne uğradık, bu ıayia hakkın· 
dakl mlitaleasını ıorduk. Rektör 
Bay Cemil dediki: 

" Üniverıitemiıde ecnebi dil· 
lerl için 28 kurs açtık. Bu kura· 
larda Fransııca,Almanca, logilizco 
ilalyanca ,.e Rumca okunuluyor. 
Bunlua devam eden talebenin 
.ayııı tamam 3300 dür.,. 
Rektor, bize bu bilğiyi söyledi~· 
ten sonra şunu ili ve etti: 

"- Talebenin llun kuralarm· 
dan tam manasile istifade edip 
etmediğini anlamak için imtihan· 
ları beklemek lazımdır.,, 

Ve söıUııU şöyle bitirdi: 
"- Ben istifade ettiklerini 

sanıvorum. 1, 

Oniver~ite de derslere - devam 
mecburiyet in : ıı neticesine gelince 
rektör bay Cemil l-unun içinde 
ıöyle dedi; 

"- Ben hergi.in bUltln ıınıfları 
vı kuılatı geziyorum. Der.alere 
devam eden talebenin · nlebeti ' 
vUıde 75 ile 80 arHındadır.,. 

····································•························· 
Bir Casusun 
Maruz Kaldığı 
Tehlikeler 

C&1uaun hayatı tehlike •• maura 
il• doludur. Caıuılulda en ileri g;den 
millet de lngilizlerdlr. 

937 numaralı İngiliz caauıu Bavye
ra datJarında yer altında rizli bir tay
rare karargAhı ketfediyor. Almanlar 
tııra!ından yakalanarak idama mah
küm ediliyor. Fakat ıonra, fngi'izlerin 
itimadım kazanmak için onlar namına 
çalıtan bir Almaıı cuuıu oldu~u ; n· 
latılıyor. 

Gizil tayyare karargahı kumandan ı 
Berline blefon ederek talimat istiyor. 
Kendisine, casusun çenesinin alt ı nda 
b·r bıçak yarası o!up olmadığı soru
luyor. 

Kumandan mahkumun o<lasına ·gi· 
diyor. 9,J7 numarala cuuı elleri bağlı 
iki bekçi aruında sehpaya götürül
me1ini bekliyor. Kum !lndan m ahku
mun batını kald ırıyor. 

Caauıun hayatı kumandanın ka
rarına bağlı. 

Muharririnıizle göri11•11 Aflu•tralg• 
nıurahh.,ı Karder Oliver .............................................................. 

Halkın 
Dertleri 

Gümrükte İşi Olan
lar Acı Acı Ya· 
nıp Yakılıyor 

Bu ht1gecanlı macerayı ya
kında Son Postada okuyacağı
nız ( 938 de Harp Başlıyor) 
tefrikada oka.qacakstnız. iş Sahipleri Sakat Ta

'"\ raflar~ Anlatıyorlar 
Ve Çare istiyorlar 

,-
Fransa 

Ve Rusya 
Müttefik! 

He<Jmi dairelerde halkın, iş .a• 
hıple rinln uğradıkları r.orlukları • 
bu y iiz<len yaptıkları şikliyetleri 
h:abit etmeğe çalışan muharri
rinıiz lıtauhul gümriiklcrlni de 
dolaştı, iş sahiplerinin dertlerini 
dinledi. Muharririmizin giirü~me
ı~rlnl Ş\l satırlarda okuyabilirııiniz: 

K omisyoncu ba;ı.' İbram Hakkı an
latı) or ; 

"- Davit ia~inde bir tUcca• 
ra ait beyannamenin muameleaiııi 
takip ediyordum. Marko adlı ada· 
mm bu işini kolaylaştırmak için me
mura iki lira rütvet verdiği ihbar 
~dilmit, mUfetlişlik tahkika~ yap
mış, memura işinden el ·çekdiril· 
miı, bunada 6 ay komisyoncnluk 
yapmamak cezası verilmiş! 

Bir tahkikat yapılıyor. Bana 
tek kelime aorulmıyor, sadece 
ceza veriliyor. . .............................................................. Halbuki benim ne M.arko adh 
adamım, ne Marko adh tanıdığım, 
ne de bu itle Marko adlı birinin 

( Devamı 11 inci yüzde ) 

'liiyük Tilrk mlm•ri koc·a Slrta11uı 
güce hatır••• "'" ift•11 •"'"" ••g•• 
ll• a111lllı. JHm 10 •11e• "•f•'-''~ 

...... r~·;ı;~· .... o~;i~~ ...... 
Ve İskambil 

latan bul Kahv~lerinde De 
:Yasak Edilecek Mi? · 
Ankarada olduğu gibi Istan

bulda da kahvelerde tavla, do· 
mlno ve iıkambil gibi O) unların 
y&1a~ . cdilm~si hakkında Şehir 
Meclısme hır takrir verileceği 
ıöy!eniyor. -

Fakat Beledi;e Rei i Bay 

l 
Muhiddin : "- lstanbul için böyle 
bir yasak ~ mevzuubahı de.11.iJdir 

x " 
de mittir. 

Tevfik RUştü Aras 
Canevreye Gidiyor 

Uluılararası Konıeyine baş· 
kanlık edecek olen Tevfik RUıtU 
Araaı buettn Cenevre)'• hareket 
edecelrtlr. 

Kadınlar 
Kongresi 

· Başlarken 
Avustralyalı Zen
gin Bayana Göre: 

Silahlar Azahnca 
Harp Ve Buhran 
Ortadan Kalkar! 

Kadınlar Kongresine 
Tam Beı Çuval 

Mektup Geldi , 
Bu ayın on sekizinde toplana· 

cak olan uluslararası kad•n· 
lar blrligi kongresine iştirak 
edecek murahhaslar birer, 
ikişer, beşer onar şehrimize 
geliyorlar. DUn de !f&hrimize 
Avusturalya murahhası ma· 
dam Korde Oliver'le Estonya 
murahhası madam Şvartz 
gelmişlerdir. 

Bir mubarririmiz bu bayan· 
!arla görüşmek Uzere, indikleri 
otellere gitmiştir. 

Saçlarım düzettirmeğe gittiği 
bildir ilen madam Şvartz'i bulama~ 
mıf, ve Avusluralya murahhasıle 
konuşa bilmiıtir. 

Aşadaki sütunlarda, muharri
rimizin madaır KorderJe yaptıA'ı 
konuşmayı okuyacakamız: 

* * .. 
. . • Eski konakların yemek 

kolapları glbl d!Snen oteı kapısm· 
dan girdim Geniş antrenin orta· 
sına konmuş koca iki çuvalm 
etrafına toplanan gar.aonlar da, 
kapıcılar da, telefoncular da, ordu 
idare eden erkinıharp azamatl 
vardı. Hepsi de, çuvalları yükle· 
me itini baştan savmaya çalışı· 
yorlar, ve: 

- Ne münasebet efendim, di
yorlar, _ne münasebet! Biz hamal
mıyız? Tutsunlar bir hamal taşıt· 
sanlar! 

Aralarına sokuldum, içlerinden 
bfr tanesine sordum : 

- Ne var bu çuvaUarm için der 
- Söyleıem inanmazsın Ba· 

yım ! 
Güldüm: · 
- Ben bazı gazetelt-rdekl ba

yadislero bile inanıyorum dostum! 
Senin ıöyliyecelderlne ne diye 
inanmayayım? 

- Ama bu, bildiğin gibi, 
inanılır ıibi değil... Ben bunca 
senelik otel kapıcıııyım, böyle t•Y 
iÖrmedim daha 1 

- Neredeyse meraklanacağım 
yahu... Söyle bakalım, ne varmıf 
bu çu vallardıa ? 

- Mektupl 
Şu gelen kadm murahbaaların 

mektupları ! Günde binlerce mek"' 
top aldıklarını duyduğumuz ıine-
ma yıldızları gelip gittil.sr. Bir 
tanesine bir kartvizit b;le gönde· 
ren olmadı. Bunlar geleli dUn bir, 
bugUn iki. Ve beşinci çuvald1r bu 
mektuplar, Kimler, nasıl, ne ya· 

zıyorlar, bunlan ne ıa~.·1u okuya· 
caklar ? Anhyamadım gittL 

C Duamı j inci ylade > 



2 aySta 

[Halkın Sesi) 
• 

Esnafın 
Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Fatih, Cami sokaGı 23 No.lu 
GUneş fotoırafhanesl sahibi 
Bay Cemal Olgun: 

- Bir ni1111ndan ltibaren makarnalar 
kAğıt!ara •arılıp ta ıatılacakb, Ma
karnacılar bu itin de bileainl buldular. 
Bir kilo mak"uayı yüz ıram atır· 
lığında klAıtlara ıarıyorlar, bu yilıden 
tabii ahali .ziyaD• giriyor. 

Belediye, hem onJan onar, 7irml• 
ter kiloluk paketler J•pmıya, hemde 
ambalaj için çok atır çekmeyen 
kAfdlu ~ullaomaya aıecbur etmeli. 

* Pangaltl; Sakız •okağı, 110 
Nolu hanede Dr. bay Rıza Reflkı 

- E.nafıD be.ne• en bGyilk kaba
hati, malını tutturabildif"ne 1atmıya 

kallrıımak metinden kurtulamamaaı
dır. Bu yOıdan çektitimiz ııkıntıyı 
bir biır: bil.iri• bir de Allah. Bira:a 
pazarlık etme.ueniz; hert•yi iki miıll 
pahasına aJıyonunuz. Pazarlıta girit· 
ıen~ çok defa, ıdeta hakarete ujru• 
yoraunuı. Onlar; az kaxanca kanaat 
et.eler, mallanm daha çok •tlraeeldu. 
O takdirde biıler de, lııem pazarlık 

bellyolerladcn, bom do ka:nklaamak· 
tan kurtulGJuf o!acatıı. 

'f 
KUçUkpazar, Meyvacı •okalı 

36 No,h hanede komisyoncu 
Bay Refik Sevinç• 

- Huır i'eldinlı, daha bu ıabah 

g8rdilğüm bir aahneyi anJatayımda 

dinleyin; p.acereden bir portakalcıya 

H•leodim. O aıkılmıt limona dönmGt 
portakallana ikiaJni beı kuruıtan 

ıokmak i.tiyordu. Ben dördüne bir 
çeyrek nrdim. SUJ'atıma baktı bak· 
tıdaJ 

- Senin, dedi, portakal neyine? 
Bunu cebind• paran olan yeri 

Bu cnab' alınca, aıatı inipt• hee 
rifl tokatlamak, yahut kDfilr etme· 
mek için k•ndlml zor tuttum, 
Pnarlık meıelelerinde ba9 • mııa buna 
bcnzemes daha neler geliyor. Bu iti
barlal bea bir mağnaya wirdiQ'im 
zaman: '1 Acaba yine neyle ku11laıa
caAım!11 diye adeta lçim tttiriyorl 

• Osmanbey, Çiçekçi sakalı 3 
numarah hane, B. Rıfat Sallmı 

- Nelerinden tikiyet edeyim bf .. 
çarelerin, yok mahn kötüıünQ ekai
j'ini yutturuyorlarmıı, yok pahalı 
aatıyorlarmıf, yok kahYeye arpa kah
yorlarwııf. Yok daha bilnı•m 11e yapı• 
yorlc:rmı• Dttoyada namualarnıa au 
katılmıt inııanlar ude eanaflar mı ki? 
Oalara gelinceye kadar daha neler 
yutturanlarımız, •• daha nelerimize, 
neJer kc. tanlarımıı var doatuml 

Yurtta Ne Kadar Milll 
EmlAk Var? 

MaHye bakanbğı yurddakJ milli 
... mlakin hakiki miktarının ve de-
ğerlerinin tcsbitine bllyük ebem• 
miyet vermektedir. Millt emlak 
itibarile çok ı:enğin olan lstan
buJda milli emiiik idaresi eiki 
de..,irlerden kalma ve her blriıi 
birer kucak tomar teıkil eden 
dosyalarla doludur. Mil dür bay 
Münib· bu dosyalarm ta,fiyeıl ve 
lmlakın tespiti için umumi nıtl· 
dilrlükten bazı memurlar iato• 
miştir. 

ımmm 

SON POS'f.A 

- iki Yüz EJli Kilo 
Esrar Müsadere Edildi 

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

-Yf!il.i Kaçakçı Yakayı 
Ele Verdi 

Emniyet mtıdilrllliD kaçak'11ık 
bDroıu genlı bir euu kaçakçılığı 
lfini meydana çıkarmıfbr. 

Tedarik ettikleri klllllyetll 
mıktarda earan buradan ecne~ı 
memleketlere kaçırma lşlle uğra• 
,.n bu ıebeke menauplanndu 
tfmdlld . halde yakalananlar yedi 
kitf dir. Bunlann içinde bir rum, 
bir ermeni, birde rum kadın bu
lunmaktadır. Diterlerl TtırkdDr. 

Şehirden HYkedilmek üzere 
iken ele ıgeçlrilon .. rarm miktan 
250 kilodur. 

Kaçakçılar cllrmUmeıhut ha· 
linde yak.aJanmıı olup, 250 kUo 
uran ta91ya.n ba.,ullar mll.ader• 
edilmlt Ye tabllle gönderilmiıtlr. 
Tahkikata ehemmiyetle devam 
ediliyor. 

Verem Hastası 
Bir Suçlu 
Emin Olunuz, Diyor, Bu 
Sahtekarlığı Tedevi için 

Yapbm,, 
Göz evleri çukurlaımıı, avurt· 

)arı çökmliı, benzi ıapıan bir 
geııç. Titreyen ve inleyen bir 
aeale yalvarıyor: 

- Emin olunuz muztar kaldım. 
Bu habia verem benim yakamı 
bırakmıyor, hergün biraz daha 
eritiyor. T odavi olmak, sanator
yuma yatmak, veremle pençeleşmek 
emelile Buraadao buraya geldim. 
Bat vurmadığım yer kalmadı. 
Verom dispanserliıe de müracaat 
ettim. Oradan tedaviye baıladılar, 
fakat parasızdım. Paraya olan 
ihtiyacımı gidermek için başka 
çare bulamadım. Denizli mebusu 
Bay Necip Alinin lmı:aaını taklit 
eltim ve ağzından HaJkeYİ mlldU
rUne bir tezkere yazdım, bu tez• 
kere ile eğer ala bilaeydim elime 
30 lira geçecektL Fakat imzayı 
tanıdılar, sahte olduğunu fark 
ettiler ve beni polise verdiler, 
poliı te işte buraya getireli. 

Herglln en 11z yllz suç1uyu 
dinleyen Müddeiumumi Bay Şef1k, 
Mehmet Kemal adını laflyan hu 
veremli suçluyu da dinlemiş, belki 
söyledik' erinin doğruluğuna da 
inanmı,tı. Ancak hllktım verecek 
mevkid• değildL Hnkmlln veril· 
meaini sorgu hakimine bırakb v• 
genci, hakkındaki e\lralda bera· 
ber Altıncı mOıtantlgln huzuruna 
aovk ettl 

1 

.............................................................. .. 
Ağır Cezada 
Bir Duruıma 

Reis- Soruyor: "San'abnız 
Nedir?,, Suçlular Cevap 

Veriyor: "Kaçakçılık!,, 
- Aduı İb1ao, 3 çocuğun var, 86 

1•tında11n. Ala. Peki n• iı yaparaan? 
O.nu a8yleı•neL . 

- Kaçakçıyım efendim. 
- Aalamadım, D• dedia bakayım, 

bıçakcı mımu? •• 
- Hay., efendim, bıçak91 delil 

kaçakçıyım? •• 
- Kaçakçımı, kaçakçılık ltnı.i? 

Senin baıka aan.'•tın yokmu?. 
- San'attm kaçakçılık efendim, 

iısia kahnca arad• ıı.rada kebabcıbk 
yapal'ım. 

- Hım... Söyle bakalım CelAJ, 
Hn ae ft yapanın? 

- Bende kaçakçıyım bayım ... 
- Baıka itin yokmu? 
- Yok bayım, aade kaçakçılık 

yapar, onunla geçinirim. 
Atu Ceu hılkimiııln sorırularına 

cevap veren bu iki auç'u, Yuııuf 

adlı birlnin yemit üıkeleeinde 50 kilo 
UltünQ tlzerine petrol dökerek yak
maktan ve onun bir k111ım tlltOnGnll 
de çalmaktan auç'u idiler. Fakat 
ıuçlarım ioklr ettiler, bir atızdanz 

- Hayır, dediler, biz onun tatO· 
nllnü falan yakmadık. GaahettiA"jmi.zi 
aöylediti tOttınlerde bizimdi. Biz za. 
ten kaçakçıyız. Her ı:aman için bizde 
50 kilo, 100 kilo tlltiln bulunur. Ne 
yapalım, geçimimiz bu yOzden. 

Mahkeme reiai tahitleria çağırıl· 

madıtını 3trenince duruımayı baıka 
l(One bıraktı Ye au-:_uları ııetiren 

Jandarmalaraı 
- G.ötörOn dedi. Soura auçlulara 

dlSndft: Şahitleri çağıracağız, bet Ma
yııta ıizi tekrar getirtiriz bu-raya. 

Bir GUnds iki Yangın 
Dün biri Kuledibinde, biri de 

Pangaltıda iki yangm çıkmıı, 
genişlemeden ıöndürülmü_ştür. 

Baltkçıhk için 
Ökonomi Bakaol~ğı bahkçılı· 

ğın inkişafı için ne'.er düşünül
düğünü Ticaret Odasma sormuı· 
tu. Oda tetkikat _ yapmıya 
başlamış, balıkçılarmda mUtalea
la.rtnı sormuştur. 

GUmrUklerde 
Glimriiklerde tatbik edilecek 

yeni teşkil!t etrafmda hazırlıkla
ra baş.anm2ıtır. Bu iıle meıgul 
olan tetkik mlldUrll Bay Mustafa 
Nuri yonl anbar ıerviılerlnl 
taıız.ime baılamııtır. 

.............................................. .._.. ... .._.. 

Bıçaklı 
Bir Ölüm 

Mahkumu 
Tevkifhanede Si· 
lihını Çekti, He
men Gardiyanın 

Üstüne Hücum Etti 
Is tan bul tevkifhanesinde dU.n, 

heyecan uyandıran bir h4dise ol• 
du, jandarmamo mtıdahaleslnl icap 
ettirdJkten aonra yatıştırıldı. Tah
kikat yapan bir mubarrhimlz ıun
ları 8ğrenmlıtir: 

Tevldfhanede KOrt Yuauf adın· 
da bir mevkuf Yardır ve ölilm ce• 
.za.ı mahkümudur. Kllrt Y n1uf 
dlln bir aralık koğuıtakl arkadq• 
lar.m ikna ederek, keodilerluo 
klmaeyi müdahale ottirmlyeceğinl 
ıöylemiJ, bu aırada iç.eriye gardi· 
yan girmiıtlr. Knrt Yuauf, nuıl 
tedarik ettiii henOz belli olmayan 
sustalı çakıılDl çekmlt ve gardi· 
yanın Oze.rA.ne aa.ldı.rmııtır. Bunun 
Uzerlne derhal jandarmaya haber 
verllmlı ve hidlı•, bllyilmesine 
meydan verilmeden basbrılm11tır. 

Kürt Y uıuf De yedi Mkadatı 
da, idari bir tedbh olmak üı:ere 

Üsküdar tevldfbaneıino nakJodil
miılerdir. 

Sokakta 
iki Ölüm 
Bir Veremdi Ve Derman· 
sızlıktan Caddeye Yığıldı 
Dun şehrimizde, sokak ortasında 
iki ölüm hadisesi olmuıtur. 

1 - Veremin enson devresin
de olan Edirneli Salim adında 
birge.nç dün bahçe kapıaından 
geçerken dermanaı.zlıktan yere 
düşmllş Ye polialer tarafından 
h.utaneye götllrUlürken 1UmUıtUr. 

2 - B eyoğlunda Polonya ıo· 
kağnıda oturan sohaeı Venson 
dlin hammal başı caddesinden ge· 
çerken, kalp durm<-s ndan ansıım 
öimüttUr. 

Beyoğlu Adliyasi Başka 
Yere Taşmacak 

Beyoğlu Adliyeal flmdiye ka· 
dar Beyoğlunda Köçeğlu kona• 
ğında yer:eşiyordu. Buraıı hem 
ihtiyaçtan çok büyilk, hemde zi· 
firi karanlıktı, üıtellk kira bedelide 
çok ytiksektl. Adliyenin buradan 
tatmmaaı kararlaıtırılmış ve bina 
aranmıya baılanmışbr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

. , 

Nisan 10 

[ Ganaft :~ arihi J 
Birkaç Satır 
Arasında 

Meşhur Sovyet 
Artistleri Şehrimizde 

Memleketimize muhtelif kon"' 
•erler vermek Uıore gelecek olan 
büyük devlet tiyatrosu artistler! 
Moskovadan harekete başlamır 
lardır. 

Heyette ıu artistler vardır: 
BtıyDk akademik devlet tiyat• 

roau orke.tra ıefi: Stein berg, 
piyaniat beıtekir: Şoıtokoviç> Ba11 
Pirogov, Meızoa Oprano: Maki 
AkoTa, Soprano: Barsova, balet 
artiıti: Measerer, Sollıt: Yadaq 
.,. Norbov, Balerin: Daıllnskaya, 
piyanist: Oborin ve Makorov. 

Heyet bOylik devlet tiyatrosu 
mftdUr muavlul Arkanov ldaresin• 
dedir. 

Orkeatra ıefi Steinberg aylJI 
DçUnde hareket etmlıtir. Diğu 
artistler, Odeıadan aym on birin1 
de kalkan vapurla latanbulf 
hareket edeceklerdir. 

.. .. .. 
&lltçUlerln ŞlkAretl 1 . 
Şehrimizdeki &üt mtlstahsillerl 

bir istida ile belediyeye mllı'acaat 
ederek belediye ımırları haricin,. 
den getirilen slltlerin 11hhat ıartt 
lanna uygun bir tarzda (atibaaj-
•dllmediğinden ılkAyet etmlr 
lerdir. 

* .. .. 
Esnaf Bankasında 

Müıterek esnaf bürosu id.Jire 
heyeti bugün toplanacak, büro 
işlerinin tanzimi etrafında göril-' 
ıecektlr. E!inaf cemlyetlerl yeni 
yıl bOtçelerinl hazırlamıılar v• 
tetkik edilmek üzere mUşterolt 
eınaf bUroau müdU.rlUğ'flııe ver 
mlılerdir. 

• * • 
Fllmlerln GUmrUğU 

Sinemacılar film giimrftğtlntlll 
azalblması içJn teıebbU. yapmıt• 
lar, bu teşebblls üzerine odada 
bir komıriyon teıkil edilmlıt~ 
Komslyon önümüzdeki Salı gl\nil 
toplanacaktır. 

* * .. Vilayet BUtçelerl 
GümUıhane vilAyetl umumJ 

meclisi mesaisini bitlrmiıtir. 2o6 
bin 808 liradan ibaret olan varl• 
datından 46-497 lirasını mahald 
itlere, 59, 300 liraıım nafia.ya. 

... • * 
Siirt vilAyeti umumi mecllal 

çaLımaıınnı bitirmiıt:r. Adi bUtçtl 
94 bin, fevkaUide blltçe 68-048 
lira olarak teıbit edilmiıtir. .. .. .. 

Nakzedllen Karar 
Evvelce ıekizinci ihtiaa.s maht 

kemeai tarafından kaçakçıhktaıı 
dolayı 9 ay hapse mahkfı.m edl• 
len Ege vapuru Baıçarkçısı Ba)' 
Hilmi hakkındaki karar nakze• 
dilmişti. Dtln ihtisas mabkem.,. 
si eski mahkümiyetto ısrar karar• 
Yormiıtir. 

Hasan B. - Bayan 1 Siz beyne:milel 
Kadm Birliği Başkanı imişsiniz. Size fU 
koliarı biribirinden eyrdmıı makaıı ıı .. 
aliye ediyorum. 

ıekktır ederim Ha~an B. amma bu ma• ulualararaıı kadın kongrealni a~t~ğınu va• 
Birlik Baıkanı Ecnebi Kadın - 1'e· ı Hasan B. - Bayan! Yıldız sarayında 

kaııu kolları 11lçha blrlblrhıllen •rnlaıl? ·ldt herkue bu makaıı ıhtemuı ... 

... Gösteriniz ve deyfoiz ld : Erkek 
ve kadın bir makasın kol"arma benı.er. 
Ayrı ayrı hiçbir iıe yaramaz, birleşme
leri lizımdır 1 
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' Resimli Makale il Her doğan çocuk 11 Hergün 

Mimar Sinan 
. 

Eğlence lhtigacı .. -
Mimar Sinan 
Bazı adamlar bilyilk doğrlar. 

Bllzıları sonradan hidiıatın tesi· 
rile bllyUk olurlar. Koca Sinan 
doğuıtan büyllk olan dehilardan 
biridir. 

Biz muılkide bir Betho•en, 
bir Vagner yetiıUremedik. Ede
biyatta bir Dantemiz, ShakHpearl
ıniz yok. Rafael ayannda 1'1r 
Ttırk reHamı ıaıteremeyiz. Fende 
bir Newoton, ilimde bir Paıteur 
••yamayız. Fakat mimaride her
hanıi blr beynelmilel arıitekt 
Ue boy ölçDşecek Sinanımız Yar
dır. Sinan Tilrk aan'atmı~ biricik 
deh&ıı, biricik abidesidir. San'a· 
tın butnn 1&haları bu kadar 
kııırken o bu ·orak ıahada ' ' . 
hasd yetiımlıtir. 

Mimar Sinan; en bllyDk eseri 
SWeymanlyeyl yaptıj'a zaman 75 
Yatında idi. O, yilz Hneye yakın 
Yaıadı ve yilze yakın eser verdi. 
Biz bugtın yetmfı yaşına gelmiı 
klmaelere artık ölmUt gözll 
11e bakıyoruz. 

Bugün yirminci aırın bUttln 
teknik vasıtalarına rağmen lıtan
bulun hilA her tarafma su vere-

hıni yoruz. Şehrin birçok aemtleri 
•nüz ıuauzdr. Halbuki 400 Hne 

e~vel koca Sinan, baılıbaıına, 
•lınde hiçbir teknik vaaıta olma• 
dığı halde latanbulun her tarafına 
su dağıtmıı, bnton evlere su ver
• .ittir. BilyGkderedekl su bentleri 
onun eseridir. lıtanbulun turasın
da burasında giSrdUğUnilz su ke· 
Dıerleri onun zamanından kal· 
Dıadır. 

* Eğlence ihtiyacı 
Kahvehane TOrkOn kulObDdftr. 
Ingillz iı hayatının haricindeki 

ıaınanını kulftpte, TUrk kahveha· 
nede geçirir. KulUp bir adamın 
lıer türlü eğlence ihtiyaçlarını tat· 

111\ln edecek vasıtalarla mftcehbezdir. 
Burada oyun odaları, kfttftphaneaf, 
•por yerleri, danı ve musiki salon· 
ları vardır. Kahvehane bu vasıta• 
lardan mahrumdur. Fakat Türk 
te bir insandır ve her bir insan 
gibi eğlenmek onun da bir lhtiya• 
cıdır. Kahvehanelerden oyunlan 
kaldırmak, kah•ehanelerl bugftn
lco kötll ıekllnden çıkanp birer 
kulüp haline sokmak teıebbDıU 
bu noktadan faydalıdır. 

Kahvehane Türkiln kulllbB 

N.aelerimiz yeni doj'a.; -çocuj'u, Leylek ıetlrdi, derler• f Je etmek için, o çocuğu yawatmak g r . ktir. Çocuğun 

dloyaya ı•lmHi detil, onun yafam. ıı Ye yetltmeal 
mühimdir. Halbuki doj'H çocukların yarııına yakını 

di. Her dotan çocuk bu topraja c:!tııen bir tohumdur. 
Bu tohumdan bir dAlai; bir cani Hya bir orta adam çıka• 
bilir. Oaun için her dotan çocuk bir aile içla, bir mlllet 
için ,rldl bir hazla• kadar kıymetlidir. O haıı"aedea iııfti· 

lSUlme maktimdur. Bu ö'llm niıbetini n altmak bu 
bazine',ırl çogalhnak demektir. 

• 
SON TELG~AF HABERLERi 

İngiliz Kabinesi Son 
Kararını Verdi 

·Bulgari standa 
Uç/dam 

Makedonya Komitecile· 
rinden Üçü Asılacak 
Sofya, 10 (A. A.) - Nevrekop 

divanıharbi Hkl bir zabitin 6ldll• 
rnlmealle alakadar olan Make
donya lhtilll ko~t .. ine ~~nRp 
Oç kiflyl idama, iç kiııyı de 
mOebbet kllreie mahkdm etmlıtir. 
Romanyall Prens Tayyare 

H• l!aklt•hlre Gellror 
Eakifehlr, 9 (A. A.) - Ulur 

lararaaı hava kurumu baıkanı 
Prens Blbesko yarın Kahireden 
uçarak ıehrlmize gelecektir. 

1462 Göçmen Türk 
Y urttaıı Oldu 

Ankara, 9 - Romanya ve 
Bulgariatandan gelmlt 1462 ıöç• 
men Tilrk vatandaıhğına kabul 
edilmişlerdir. 

Anafarta Vapuru 
Kaza Geçirdi 

Anafarta yapuıu Meralnden 
ıellrken Alanya 6nlerinde perva· 
nesinde bir sakatlık olmuf, kaf. 
IDlftır. Anafarta; tahlisiye yapuru 
tarafından çekilerek lıtanbula 
ietirllecek, pervaneal burada ta• 
mir edilecektir. 

1 " Biz Gürültülü 
işlere 

Karışmıyacağız ,, 
Londra, 10 (Hu1UBi) - lngllfz 

kabineıl dtın, dört saatten fazla 
sUren bir toplantı ve münakaşa· 
dan aonre, Büyllk Britanyanın, 
Avrupadakl karııık ve tehlikeli 
vaziyet karıısında il\deceği siya· 
Hl hakkında kararlar verdi. Re .. 
mi ajazlar, ahnan karar hakkında 
bil'f9J dylememelde b•raber, iyi 
haber alan kaynaklar kabinenin 
siyasi hatlar için tunlan ine allrll
yorlar: 

Almanyaaın ileri ıOrdüğft tek-
lifleri Streza konf.,.ranıında ılSz 
geliıi etmemek Avrupan1n •mni· 
yeti için ulualar kurumundan lati• 
fade etmek, Şark misakına gir
memek, Fransa ile Sovyet Rusya 
Ye Çekoslo•akya uasmda karıı· 
lıkb yardım esasına dayanan bir 
misaka muhalefet etmemek. 

Don kabine toplantısından ıon· 
ra bir nutuk ı6yliyen Baıbakan 
muavini Bay Baldvln, Avrupan1n 
umumi vaziyetine temas ederek 
bilhassa ıunları slSylemlıtlr : 

IHabeşistan 
Silahlanıgor 
ltalyanın Asker Sevkiyatı 

Da Devam Ediyor 
Napoll, 9 - Bnynk bir vapur, 

ıarkl Afrikaya göndermek ilze• 
re Katanedeo iatihkim efradı 
yUkleyecektir. 

Habaflllere alllh 
Stokholm, 9 - lsveçten ha• 

beıistana ıillh satıldığı ve aön• 
derlldlji hakkındaki haberler kar11-
aında gazeteler, Habet lçia klm
HJ• ailih aabfl mllaaadul veril
mediğini yazarak, baıka memle
ketler için alınan mOıaadeden i .. 
tifade ederek ailihların Habeıe 
gönderilmiı iddiasımn muhtemel 
olduğunu bildiriyorlar. 

- • 1 · - •• 1 ısı ••• iılfıl l . ............ ....._.. • .._. ..... ...__ 

sistemi vftcude getirmektedir.,, 
Buton bunlarddaD sonra, kat'ı 

olarak anlaıılıyorki lngiltere, 
Avrupa sulhunlln temini mak• 
sad ve dlltlinceaile Streza 

Konforanıında genft bir bava 
yardıma planı Ye ha•a sllAhları• 
Din azaltılması teklifini 8De ıllre
cektlr. 

Fransaya gellnce 

olabilmelidir. Orada her tllrlll 
eğlence, okuma •• apor tertibatı 
bulunmalıdır. Oraya giden vatan· 
daı, eğlene• ihtiyaçlannı tatmin 
•de bilmelidir. 

Eski Posta Müdü-

.. _ Uluılar ıulh yolunda de
lil, harp yolu ilzerlnde yDrUyor
lar. Ben neticeden Omidiml kes
mİf değilim. Fakat 6yle zamanlar 
oluyor ki kendimi deliler araıma 

Londra, 9. • (A. A.) - Deyli 
telgraf gazeteainln bahriye muha
biri, Franaanın bahriye ıiyasatın
da mlihim bir deilıiklik ol dutu 
nu haber vermektedir. 

Frama y&kaek bahriye mecll
ıi, istikbalde Fuosız filoaanun 
eaaıını, bGyalc zirhldann teıkil 
etmealne karar ••rmlft.lr. Aksi takdirde blltlln bu teıeb-

btı.ler menfi netice verir. Çnnkll 
•ğlenmek, nefeı almak kadar 
tabii bir ihtiyaçtır. Meıru va tabii 
l•kllde bunu tatmin etmek lmklnı 
olmazsa, ıayrimeıru ve kötll yol
lara dökOlmek zarureti hasıl olur. 

~stanbul 
'Rıhtımı 

rünün Muhakemesi 
Ankara, 9 - Eski Posta ve 

Telıraf Umum Mild8rll Bay Fah
ri ile arkadatlarımn duruımaları 
dlln de devam etmif, suçlu Ye
killeri mOdafaalarını yapmıılardır. 
Duruıma, kararın tefhimi içla 
baıka gtıne bırakılmııbr. 

Sümer Bankın itleri 
iyi Gidiyor 

SDmer bank umumi heyeti 
yakında toplanacaktır. HuırJa
nan rapora ıare, banka pçen 
yıl ı,617,000 Jlra k&r etmlıtlr. 

dDımüı Rnıyorum.,, 
Bay Baldvln netice olarak 

96yle demiftir : 
" SiJihların azalblmaaından ve 

Alnıanyanın uzlqma •iyaaetine 
d6nmeainden &midimizi kesmek 
dojru dejildir. 

ln&ilterenln, her hanıt bir te
ca.Oılo vukuuna meydan verme
mek aaretlle btıtlln Avrupa ile 
beraber, kendi rolUnl ifa edece
ilne kanaatim vardır. Ve yine 
kaailm ki Rlh temin etmenin en 
iyi çareal, uluslar kurumunun mll
ıaberetlyle mUıterek bir emniyet 

Parı., 9 (A.A.) - Gazetelerin 
heyeıtl umumiyeai, Streza konfe
ransından evvel, vaziyeti memnu· 
niyet verici ıekllde tellkki etmek· 
tedir: 

Batbakanlar Strezada 
Pariı, 10 (Huıuıi) - lngi.iz 

Batbakanı Makdonald ile Hari
ciye Bakanı Sir Con Simon buglla 
tayyare ile buraya ıelecek!er 
ve trenle Strezaya ıidecelderdir. 
Fransız Baıbakanı Flanden ile 
Hariciye Bakanı Laval da Stre
zaya gitmek tlzeredir. _ 

Ankara, 9 - Ôkonoml La• 
kanlığı lıtanbulda yOkleme Ye 
bOf altma iflerinl dllzeltmek için 
Galata Rıh~ınm Fındıklıya, r 
latanbul rıhtımının da Saraybur- iSTER iNAN /STER l NANMAI nuna doğru uzablmaaını tetkik 
•ttirmektedir. 

Meşhur Bir 
Gazeteci Öldü 

T Ne~·ork, 9 (A.A.) -
•Ynııa gazeteslııin ı 

llılidUril Bay Adolf bir 
)'tırdu!lda Yefat &hniftir. 

Nevyork 
bi •• 
aıblıat 

&zinc:andan l.tanbul sueteleriae bildirlldltlae 

1are Eraincaa umumi •illy•t meolisl aoa toplantt11n• 
da yiJlyetin , .eni 1e•• bltçeılai teabit etmittir. VilA· 
1•tİD 933 HnHI talaalllh 195,560, ı•ç•• Hneld bltç• 
207 bin klaar llra idi. Bu •eneld bite.de açık ılrlnil• 

yordu. Villyet mecll•l bu •çıtı kapatmak için baıka 
gelir kaynajı bulamamıft •••afları da kıamıya lmkin 
,armemit, dGtGnmlı taııamış, nllı•••I 6itç••I teoda 
içi• Klıı, K .. ıaA H Br%111ca11tl• iç lllanekt.,, 6f11a
••••• •hlm•••n• i•ru oernalf. 

ısrER /NAN /STER JNANMAI 

Sayfa s 
1 

Sözün Kısası 
----

Bu Da 
Bir 
Harp! 

Sener Bedi -

Avrupa i•zetelerlne bektıkça 
muharebenin çoktan başladığına 
inanacağım geliyor. Blltün 1atır· 
ları mftrekkepten ziyade ba· 
rut kokan bu matbuatın en çok 
tekrarladığı ıöz ıu: Harp t 

Harp ve onu hatırlatan keli· 
meler: Alman tehdidi, ha•a filosu, 
ordu mevcudu, milli mlldafaa, 
karıı Ren tebllkeai, iki sene 
hizmet, yUbek harp meclaıf ••• 

H.-rp ve onu habrlatan re
ıimler: Tayyare, donuma, iıtih
kAm, gaz bombası, top, tOfek, 
mitralyoz •.• 

Hiç 1Upheaiz, bOytık harbin 
içinde iken muharebeden ve ona 
ait ıeyJerden bu kadar bahH· 
dilmemif ti. GBn olurdu ki reıml 
tebliğler haricinde muharebeye 
ait pek az yazı okurdunuz. BugOn 
bir Anupa gazetesi bir ıillh 
fabraıasıoın katalotu hallndedlrı 
BUtUn resimler, g6zllmllzll patla· 
tacak dir mermiyi, kellemld uçu· 
racak bir obüsil, bağrımızı de
lecek bir aUngll;yii, çabmızı yı· 
kacak bir bombayı 16ateriyor. 
Fakat biitilo bu reaimler arka· 
aında gizlenen kuvvet, harp değil, 
korku ilihıdır. 

Korku l Çtınkli tehdit korkunun 
hiç ıaşmayan bir alimetidir. 
Kahramanlar tehdidi sevmezler. 
Attlli akılni yapardı. Oatnne aal· 
dıracağı diyarın hllkUmdanna tatlı 
sözler Ye tebeasUmler yollardı. 
Veyi bu iltifata mazhar olan ıarkl 
veya garbi Roma imparatoruna! .• 
"Şirin dahi cananına kaıdı &"ille· 
rektlr ! " 

Buglln herke.in kqlan çatak 
ve ıuratı aaık. Bütün kollar zorR· 
ld kabarmıı, bUtlln g&ğUıleri 
tltlren ceaur bir yUrek değil, blöf 
ve tehdit balonudur. 

Rivayetlere bakmaz: Almanlar 
ayla bir ıua bulmuılar ki tayyare• 
fere yıldırım gibi vuruyor, yakıyor, 
insanları bir anda yere yıkıyor· 
muı. Anlıyorsunuz ya 1.. Şimdi 
buna karıı Fransızlar da bir balon 
uçuracaklar: Bizde öyle bir hara· 
ret icat ettik ki, diyecekler., 
tazyikli hava borular. Yaıntasile 
tayyarelerimizden aşağı b0tatıldığı 
zaman, bu harikulide aıcaklık, 
bir ıehrl saniyede kavurmaya 
klfi gelecektir. 

Evet, anlıyorsunuz JL•• Harp 
ıimdiden bııladı, fakat bildiğiniz 
tayyare bubi delil, balon bubi 1 

Çimento F.iatleri 
Ankara, 9 - Ôkoneml Ba

kanlıfı çimento flatlarının ton 
ba11na 4 Ura kadar ucazlatılmaaı 
etrafında tetkikat Japbrmaktadır. 
Birinci Umumi Müfettişlik 

Ankara, 9 - Birinci Umumi 
Mtlfettiıliie Dahiliye Mllateıarı 
Bay Vehpinln tayini tekarrUr 
•tmiıtlr. 

Ankara da 
Bir Facia 

Ankara, 9 - Elektrik ıirketl 
mlld8rU Bay Kont otomobille 
Kızılcahamama alderken yolda Ya· 
kaya köylll Mebmetle çıra yllklll 
hayvanına çarpmıı, ikiaini de 
6ldftrmftıtDr. Şirket mtidlrll teY· 
ldf edllmittir. 

Bu Sabahki Sis 
Bu ıabah Rat b91te ıehri· 

minele ıi9 batlamıt. aat dokuz 
buçuja kadar deYam etmiftir. 
Sia ıehrln m6hlm bir loamım 
bplamıt. bu J&zden buı vapur 
..ı.rlvl ,.,.........._ 
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: l M...ıeat M.uuaruıı: 
Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Rize, (Hu•uaf) - Kemer köyll 
Pazar kazuma, kaza merkezin• iki 
saat mesafede Ye ıahilde kurul· 
muf, 30 oYli bir köydür. Bu köye 
Kemer lıaılnin Yerfliti köyden 
denize doğru kemer ıeklinde 
kayadan bir burun uzaıımıt olma
ııdır. Bu taı ıabildea deniz orta· 
aana doğru karulmuf bir köprU· 
nün eakau halinde Ye tıpkı bir 
kaprll kemeri ıeklindedir. Bir 
ef1aneye göre çocujıı olmıyan 
kadınlar bu kemerin altından 
ka)'ıkla ıeçtikleri takdirde çocuk-
ları olur, bereketll bir tenaılll 
baılarmıf. Bu efsaneye inanıp 
kemerin altından kayıkla ıeçen 
kadınlara rast?anmaktadır. 

Kemerde ziraat lılerl okadar 
Deri deiildir. Ahali kayıkçıbk 
yaparak geçinmekte, kendi laıe
lerlne yetiıecek kadar da ekim 
l8pmaktadırlar. 

Köy ıu ciholfl\den çok zengin· 
dir. Şöhret bulmuş, ciTar köy:erde 
rajbet kazanmıı membalar vardır. 
Bu membaların en ıöhrelliıl de 
Taıaltı ve Y ah pınarlarıdır. 

Köyde kahve, dükkln Ye 
mektep yoktur. Köy çocukları iki 
uat uzaklıktaki Pazar kazaııoa 
sönderllmekte Ye oradaki merkez 
mekteb:nde okutulmaktadır. 

E J... rzurumda 'i1'( 

Hanlar Ve SamanlıkŞe
hir Dııına Çıkarılıyor 
Erzurum, 9 (A.A.) - Belediye 

meclial ıehlr dahilinde han Ye 

aamanhk gibi ıelarin ııhbatıaa 
teılr eden yerlerin kaldınlma11aa 
karar Yermiıtlr. 

Çankırıda Yeni (lkmektep 
Çankın, 9 (A. A.) - Çanları 

merkezinde yapılacak olan beton
arme llkmektebia te•el atma 
iti meruimle yapalda. 

Adapazar:nda Bir Yangın 
Adapazarı, (Huaual) - Kar

tuluı mahal:eı~nde oturan berber 
Vodinalı Bay Haaamn etinde• 
yangın çıkmıf, etafa airayetbae 
meıdan verimedeo ı6ndllrO!mqtllr. 

................... ·-······-·····························-· ., 
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Seu AJ Af A1 
"'· ltA Kar ICı 

TORKIYE ı.o 750 400 150 
YUNANlsTAN 2MO 1nO 710 210 
ECNEBi 2700 l 900 

AboDe bedeli peeiodlr. Adne 
delitlirmek .. INriatbll. ....... 

c.ı.. •w•" .. ,, umlm•• ................... ., .......... .. 
Cevap iç1o mektuplara 10 hrUfbsk 

pw UAv"' lbımdır. 
r Poata kuluau ı Hl letanb.a ""! 

Telgraf ıSoopoıta 1 
.. Telefon ı 20203 ~ 
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L T ERL Ri 

İzmir Ozümcülüğü Organize 
Ediliyor ~ 

•• 
Uzüm Davası 

Bu Yıl Bitecek 
lzmir (Huıuıl) - KlSttirtl lztım aahcıhfındaa, 

teıkilAtlı O:ıthıı lhracatçıhjına doğru ilk hamleyi 
935 • 936 mahsul yılında baıarmak f çln huırbk 
yapılıyor. Hazırlıkların dayandıjı Uç destek ıunlardır: 

A ) T eıkilath miiatahail : Batın kapısından Uxlimtl 
alarak ihracatçının depoıuna teslim edecek olan 
aabcının Hrmayul en u 30,000 lira olacaktır. 
Maksat. atıcının p11ra •• teahhUt zarureUerile mah· 
ıulDnU elden çıkarmak için piyasayı kumaaına mani 
olmaktır. Bu suretle 1abcı, lhracatç1u1D kar11ımda 
dikine durmak lmklnını kazanacaktır. 

B ) T adi yeli mabaal : Bu yıl tbUm •ahaull 
lıtandardize edildikten sonra ihraç edilecektir. Ozım
lerln yedi numara üzerine ayrılan ve çok değlıon 
tipleri yeni bir formlll dahilinde umumileftirllerek 
dörde ayrılacaktır. Bunlar: 

1 - Aıağı mal. 2 - Orta maJ. 3 - iyi mal. 
4 - Ekatra maldır. 

T eokilJth ihracatçı, dııan plyaHların piyaalaran 

Güzelleşiyor 
temevvU~erlne k~p koymak~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en az 50,000 Ura Hrmayell ola· Bandırma G•tt•k 
caktır. Türk ofisinin harici teıkilib l l çe 

memleketin bu en kıymetll Hrv•• 
tini kıymetlendirmek •• mOıterl 
bulmak huıu1Unda azamt yardım• 
da bnlunacakhr. ATI'Up• plyau
lannm gftntın ıahı Ye flat farktan 
herglln telsrafla Uaracat merkezi· 
ne bildirilecek ve. tllccarlar bu 
deiifildiktea haberdar olacaktır. 

• 934 • 933 malııul yıla hftm 
rekolteli olan 50,000 tonun 43,000 
to11u ıablarak tamamen ihraç 
edilmiftlr. Kalan kuman da ya
kıada aabt edilerek ihraç edil .. 
ceji zannedilmektedir. 4 Aıuıtoa 
tarihhıde dl\tklln fiatla açıla• 
izim plyua11, billUn dıtuıdan 
Yaki olan ylkHk talepler kar..-
81Dda, ıeçen yila alıbetle Jhd• 
.40 • SO dereculade artmıı ve 
Oılm mahıulll kıyaeUenmfttlr. 

Bu yal birkaç ihracatça tllccu 
ucuz flatla alivre aatııı teahhl
düne ıirmitler Ye budan birkaç 
Jh bin llralık bir zarula kurtul• 
muılardar. Hattl, teahhlltlerden 
bir kıımının da yerine ı•tlrilme
dilf ı8ylenmektedlr. 

Ttırk mUıtahailinln batında 
yetiıen bir malın bqkalan tar&• 
fındaa bayall bir flatla aahı ya
pılmasının doj"urduj'u bu aetfce 
allkalı t8ccarlar namına •• ka
dar kına olmuıH, .memleket he
ıabın•, mllatahail huabına da 
okadar ibret verid bir den oJ. 
•uttur. Ozam •ahaull lçha aliYre 
satış yapmak faydalıdır. Ancak 
mahıulll deierinden aıağıya aat
mak Ye mUıtahaili zarara sokmak 
,tbl klStl bir teıebbU1e atılmalı 
f ayda11z Ye makıatsııdır. 

Bu yıl Uılim flatJarını tutan 
mllesHH Tijrkofiain lzmir ıubesi 
olmuıtur. Tfukofla piyaaa temev· 
vüçlerine karı• ihracatçıyı tllc· 
carı Ye mtııtahıill dalına teıci 
ederek Ye telkin yaparak mem• 
laket heubma faydalı bir rol 
oyna11111br. Bundu ıonra lbüm 
için tehlike kalmamııhr. Bu au
retle, yeni mahıul ıeneslnde 
tiztım davası da kapanmıı olacak; 
ıatıılar çok normal tartlar altında 
deYam etleccktir. 

Ad. lllL 

&ndumanm çok 

Bandırma (Huıoıl) - Burada 
iyi çal11an •• çalıımaaını bilen 
bir Belediye Tardır. Senderden
berl Bandırmamn ghelleımeıine 
emek Yeren Belediye bu iateğiade 
muTaffak olmuı ıayılabllir. 

10 yıl lac• yakılmıı, yıkılm11 
bir harabeden batka blr ıey 
olmıyaa Budırma buaıO• Tllrki
yonln en modem kaıabau halin-
dedir. Sokaklaran gt1%ellitinl bozan 

Adapazan Mual· 
limleri Toplandılar 

Kaza Merkezinde 3 Şubeli 
Bir Mualiimler Evi Kurdular 

Adapazarı, (Huıuıi ) - Mer• 
kez ve köy muallimleri kazada 
toplanarak Adapa:ıarında bir 
muallimler e'fi yapbrmaya ka
rar vermiılerdir. Evin tem5ll 
ve ıeyabat!er, bllgl arttırma ve 
konferanıJar, kültnr Ye inkılap 

mli:ıeıl itleri ile uğraıacak ayn 
ayrı 3 kolu olacaktır. 

Ev baıkanlıiına Bay Nedim. 
temıil ve seyahatler komitea:ne 
Bay Zeki, bilgi arttırma ve kon· 
feranılar koluna Bay Oğuz, kul .. 
tür ve müze koluna Bayan Se· 
mabat seçilmişlerdir. 

Bu seçimden sonra muallimler 
evi derhal çalışmalarına baıla• 
mış, mektep tatillerinde kazamn 
bütün kö7lerıııi dolaımak ıuretile 

güzel bir görin11ıtı 

aj'aç telgraf direkleri ile ıark 
mimarisine söre yapılmıı eıkl 

eserler olmasa reılml&-rine bakıl
dıtı zaman Bandırmayı bir Av
rupa ıebrlodeo ayırmak imldn11Z 
olurdu. Çalıımalarındakl amaç 
tahakkuk etml, olmamna ratmea 
Belediye itine ıon Yermlı detiJdlr. 
B6t0n hızı ile çahımakta, Ban-
dırmaya daha llıtlta bir ı9zellik 
teminine ağraımaktachr. 

Zaframboluda 
Belediye Kasabanın Ha

ritasını Yaphrac:ak 
Zafranbolu, 9 (A.A.) - Bele

diye mecliai toplantılarına devam 
etmektedir. Bu yıl belediye blitçesi 
20 bin lirayı bulacaktır. Beledi
yemiz, beledlyeier bankaaından 
13 bin liralık bir lıtikraz yap
maktadır. Bu para ile kasabanın 
haritası yaptınlacaktır. Mezbaha
nın inıaatı bir mutaha11ısa yerfl· 
miı ve iıe baılanmııtır. 

. 
bir aeyabat programı hazırlan· 

ma111na batlanı~mışbr. 
Bu aeyahetlerde köylülerle 

ha1btihaller yapılacak,uyeni zirai 
bilgiler hakkında konferaınlar 
verilecek, köylUniln hayat bilgi· 
aioin arhrılmaıına çalışılacaktır. 

Tem sil kolu haftalık temsiller, 
konferauılar kolu da konferanslar 
hazırlamaktadır. 

NiHD 

1 
~artla Ô.lonoml l,ı.ri 

Iğdır Pamukları 

v. 
Akşehir Bankası 

Itdır (Huauıt) - Udncitefl'., 
don bugUne kadar buradan l!'ı 
tanbuJa 330 bin kilo, Rusyaya cif 
260 bin kilo pamuk aip 
alınmııtır. lıtan bulun aiparişi ol 
pamuktan 175 bin lira, Rusy 
alpariıl olan pamuktan da 1 
bin lira alınacakhr. 

Do yıl pamuk mahsulft geç 
Jll• nlabetle ytlzde 30 fazla 
Geçen yıl bir kilo pamuk 
kuruıa aatılarken bu yıl 
kuruta satılmaktadır. Bu fi 
farkı köylUnlln hoıuna gitmi.
K6ylll bu yıl daha genlı mlkya .. 
pamuk ekmeye haıırlanmıf 
Buıüne kadar lğdırdan 590 
kilo pamuk aevkedilmlftir. El 
daha 400 bln kilo pamuk var 

Aktehlr Bankası 

19 ıene evvel kurulmuı 
bugllne kadar bu havallde ç,tf 
mUhlm bir mevki almıı o~ 
Akıehlr Bankaaı ıon heyetiuDI~ 
miy• lçilmaıru da yapmı,br. 1~ 
ma, Bankanın malı olan ı·ne;.tl 
biDaımda yapılmıf, bankanın 
ıenelik faaliyetine dair me 
idare ve murakıp raporları o 
duktan sonra idare meclial seçi 
yapalmıı, Bay Taceddin Yaltr 
Haydar Ata, Tevfik, Halil, A 
dullab, Hayri, Mustafa Halll 
Hakkı Köaeoğlu seçilmişlerdi' 
Murakıpliklere de avukat 
Mustafa Şakir, Salih Şarlak ti 
sllmlılerdir. 

Kastamonuda 
Huauai Muhasebe Bütçetl 

Kabul Edildi 

Kastamonu. ( Hoıull) - ti~ 
ıul muhasebe bntçell 641,611' 
lira olarak teablt ve kabul eB 
mittir. Bu paralUll 228.318 )i...
yollara, 222, 166 liruı maa 
39,399 liraaa ıatlık iflerlne b,r 
canacaktır. 

Daimi •iliyet encllmeni uaıdt 
larına Bayan Hacer Diçel. Blf 
T e·dik Yazıcı, Bay Hilmi Abadi 
Bay Oıman Çelebi aeçllmişlerdil' 

Adapaiarl Ruhanileri 
Adapazan (Huıoıt) - Şeı.ıt' 

mlıde bulunan imam, hatip ~ 
ıalre ıibl rahanl elbiıe 'liyfl 
blltiln memurlar kıyafet kanull_, 
nun tatbikini beklemeden elbl' 
Hlerinl çıkarmıılar ve şapkl 
sfymeğe baılamqlardır. 

BUTUN ULKE.YI' 
HERG.U~ 





6 Sayfa. 

1--~~--·-----------+ı_ 
1 Tavukçuluk 1 

-ı-----~-------~----.,-

T aze Bir 

Yum urla 

Nasıl Olmalıdır? 
Memlekctimiıdeki birçok aa· 

na tor) om, hastane, prevantoryom, 

mektepler ve lnıanlar taıe vı 

gündelik yumurta alırlar. Fakat 

alınan bu yumurtaların bUyUk 
bır kıımı bayattır. O halde, 

atalarımızdan kalan " 36 ıaatlik 
yumurta altın, 5 günlük yumurta 

gUmll~, 15 gUnlUk yumurta da 
bakır pahasınadır,. sözU çok canlı 

bir hakikattir. Binaenaleyh yu· 
murtanın tazeliğini anlayabilmek 
için şu esasları gözününde tutmak 
lizımdır: 

1 - Yumurtalar muntazam 
beyzi ıekilde, elli gramdan hafif, 

75 gramdan ağır olmamalıdır. 

2 - Kabuk vuat derecede 
kalın, pUrUzsUı, beyaz renkli, 

parlak Ye çok temiz:, yine YaHt 
derecede kUçUk mesamıtla ola· 
caktır. 

3 - Beyaz ve sarmada kan, 
leke izleri, dlj'er ecnebi maddeler 
olmıyacaktır. 

4 - Yumurta bir tabak içe
risine konulduğu zaman nrı 
teklini muhafaza edecek, dağıl· 
mıyarak bir kupa teıkil edecektir. 

~ - Her defa yumurta alın• 
dıkça bu tecrübeler yapılmalı, 

lezzetinin iylliA'i de kontrol edil· 
melidir. 

6 - Yumurtanın muayeneıln• 
de hava tabakasının geatıllll 

azami 5 milimetreden fazla ol· 
mıyacakbr. 

7 - Yumurtanın akı ıeffaf 
•• aağlam olacaktır. 

8 - Yumurtanın aarııı hafif 
gölgeli görülecek, 1&rınıo kenar
ları beyazdan tefrik edilecektir. 

9 - iyi veya feaa lliç bir 
kokusu olmıyacaktır. 

lıt• yukarıda yaıdıfımız: ıart· 
lar, iyi bir yumurbnın eaaaını 

teşkil eder. 

Ereal ly Bereket tanık çlftlljl 
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Adada Eşek Alemleri .. 
-Çuuuş Di Gayrı, Katır OğlU! .. Anırup 
TaBaşuna EşeklerüMü Doplayacan? .. 
"- Anamun Südüne Yeminim Var, 

Eşeğimi Tekavüt Ettüm, 
Buncazlar İııiz 

Geçen Yaz Dört 
lıtaiıbula Sattum. Gayrı 

Eıek deyip geçeriz •• birine 
hakaret etmek isteyince daima 
bu hayvanın lsmile kUfür ederiz. 
Fakat ne tuhaftır, birinin bir 
b,ı,kaaına "etşoğlu eıekf,. diye 
bBğırdığını duyıam, hep aklıma 
ayni lıikAy• geJlr: 

Zamanı e•ailde gök ytlıUnde 
hayvanlar halk edilip dünyaya 
bırakılıyorlarmıt. Koskoca bir de· 
renin kenarına melekler oturmuı, 
çamurdan •ıek, kaz, ayı, arslan, 
kaplan yaplp dururlar. Cenaba 
Mevla da bunlara aan verirmlı. 
Nihayet o kadar çok eıek yapıl· 
mıı ki bir ıl1n dQayadan ılkiyet 
gelmif. Cenabı meYllı "lmalltı 

.Arpacı kumruıu ıibl pinekler oluyorlar 
kslnel,, diye emir vermiş. Fakat 
ıtok çok, çamurdan yapılmıı 
binlerce eıık duruyor. Yalnız 
canları ıkılk.. Vaziyeti Tanrıya 

l biidlrmlıler. O da: • 8yle ise 

· Galdu ! .. 

' 

Fakat böyle Hbze arabalarına düştln-
oe de malızunlaşm19 görünüryorlar 

Ada ııekleri 11rtlarında 
inean taııclıklar zaman 
ıanki gururlanmıi gibi 

kulak kabartıyorlar 
baıkaaına ıoraydın, yaya 
gabrdınf Beyzadem, bl· 
ılm etekler kibar eıek• 
tllr, olur olmaz lı gör
meı. Bir kofa ıu virsen 
datımar, bir aepet lıpa• 
nah yUkselen daıımaz: .. 
ille de ille anaamdan do· 
ğuncaz lnaan da9lmağa 
alıımııtır. Sonram içle
rinde donuz olanlar da 

Yar. Benim bir kınalı vardı, ketfyen 
UstUue erkek oturtmaz. Gız, garı 
oluncaı, uçurur giderdu... Bir de 
karagöz vardı, çocuklardan hoş· 
lanmazdı. Semerine çocuk ıtl 

değincez: kıç atar, kaçardı. 
Hacı Kiryo, birden bire hatır• 

lamıı gibi, yumruklarını göbeği 
Uıtüne vurdu: 

- lha, hah unutuyordum .• 

Nisan 10 

Kari Melctubları 

Bir Yol Derdi 
Bu Yoldan Geçmeğe Mec• 

bur Olanların Kabahati 
Nedir? 

Istanbulun bakımaıılığmdau. 
ıikAyetçl olmıyan var mı ? Sayııı 
bir hayli kabarık olan bu tikl• 
yetçiler arasına bir de ben katı• 
brıam, neticenin değiımiyeceğinl 
biliyorum. Fakat içimde kalıncı 
bu dert, belki yüreğime işler 
dJyı ılze anlatmak ihtiyacına 
duydum. 

Geçenlerde Edirnekapıdan dı• 
ıarıya yolum dUıtU. Ramiye gl• 
den ıoaenln ıağından ıaptım, 
fakat yol diye baılayan bu geçit 
yamrı yumru bir halde devam 
etti. Otakçalar pollı karakolunun 
6ntıne kadar yorgunluktan bittim. 
ÇUnkU aenelerdenberl bir tUrltl 
tamir edllemiyen bu yol, Adeta 
bir çukur ve tDmsek yığını hallnı 
ırelmlı.. YOrUmek için atlamak, 
ıekmek, ııçramak lbımgeliyor. 

Bu yolun, bu yoldan geçen yol• 
cuların ıuçu, günahı, kabahati 
nedir ki, ıöyle llatUnkörU tamir 
yapılmıyor ? •• 

Yine geçenlerde akrabamdaa 
birini görmek için Cinci mP.yda• 
nma inmek icap etti, Gece kae 
ranbğında Şehınvar ıokağındao 
geçmek ıçln lnaanın mutlaka fos• 
forlu gözlere ıahlp olması IAzım• 
geliyor ... Sokak z:lfirl karanlık .• tek 
bir ışığı yok. Nereye baııldığı, 

nereden yUrllndUjll belli bile de
ğil. Acaba neden buraya bir lAm· 
ba konmamııtır?. Yine bu soka• 
ğın, bu ıokaktan geçenlerin dı 
ıllnahı, ıuçu, kabahati nedir?. 

Belki belodlyemlz bu derdo 
deva bulur diye bu ıatırları ka• 
raladım. 

Gedikpaşada Esirci Kemal camll 
sokak No. 12 de Ali Ütsllkarol 

yllker, eıek 1ılbl daııtıruml .. 
Sonra bana döndü, anlattıı 

- 6 • 7 ıene eYelUnde Heybeli 
ilem BUyUkadada iki yUze yakun 
eıek yardu.. Bugun gala gala 50 
aalmadu.. Neden öttırll azalıyor 
diye çok düıllndllm, bulamadum. 
Geçenlerde bakkal Muıtaf a Efendi 
dlverdlı 

-·,----·---·--·"·------ onları bozun, inaan yapınf .. ,, 

galdı. Şimclk zensıUn oğulları 
bialyorlar. Geçen yaz anamın 
ıUtUne yeminim •ar, dört eıeğiml 
tekaüt ettUm, lstanbula 1attum. 
Biıden Sadık Efendi d~ altı eşek 
ıattı. Gıı gellncez yem parası 
bulamayan oldu. Heybeliden, bu· 
radan boyuna Iıtanbula eıek 
aattuk. Dl bana gayrı, buncağız· 
lar, yUk altunda inler maflfıldar 
mı ?. Allah lnandurıun, lıtan bula 
çıkıp dUtUk çeneli bizim Ada 
•teklerini gördükçe içerim ıöylem 
çatur çatur çaturdayor. Hey Be
fum> bizim ada eşekleri kibar 
•teklerdlr, nazlı yetlıip nazlı bU· 
yUdUler. iki kilo ıoğan dolu ara· 
baları, dört okka çürUk elma 
taoıyacak mafluklar değullerdu. 

Üç yıl önce KUpell deyi bir eıe· 
ğlm vardı. Dipdiri, tombalak bir 
ıeydi. Üzerine müfteri blnlncez 
tUy gibi alıp gaçardu. Bir eyyam 
ıöyle göz ucu ettim. Bizim Kup .. 
llyi dtışUoUr gördüm. MUıterller de 
tikAyete başladılar: 

" Bıpur paraaı çok. V ereı. 
olmıyor .• gırız kimde para bıraktu •• 
ondan attıra ıize de gayrı it kal• 
madu ,, dedO.. Hani yalan dıtOI 
eme, ben bunu dtııUnememUttUm. 

Bir Doktorun 
Günlük Çar,amba 

Notlarından (*) 

Derinin Temizliği 
Derimiı ter nııtaıile vGcudun 

zehirlerini atar. HarareUmiıi tan· 
ıim eder ve meeamat vaııtuile 
akciğerlerimiz gibi teneffllıı eder. 
Bukadar eııaıdı itler gören derimi
zin temizliğine nekadar dikkat 
etuk yeri vardır. Derimizin içinde, 
deriyi yurııuşak tutmak için en 
tabii bir krem ifraz eden gudde
ler vardır. Bu guddelerİn ifrazatı 
yağlıdır. Bu yağ mutedil miktarda 
olursa fo.ydnlıdır. Fakat çoğaldıkça 
derimizin üıtünden pul pul dü,en 
ölmiiı lıöorelerle birleşir Ye Yti• 
cut kiri denilen 9ey meydana gelir. 
Bunlar çoğalırııa yıkanıp temizlen
meıae mesamatı kapar teneffüse 
ve ter ifrazahna mani olur. Bunun 
için en iyi çare ııcak ıu V• 11abudur. 
Haftada iki defa veyahut muhak
kak bir defa bütUn cildi ııcak ıu 
n ıabun ile temizlemelidir. Dt
riıi temiz olanın rengi pembt 'Ye 
kendiıi gürbüz olur. 

-------------------------[*) Bu netları kealp 1aklıı7ıaıs, yahut 
ltlr albUma yapıfhrap kollekılyon 7apı• 
nıı. SıkıntJ umanınıada bu notlar bir 

' doktor gibi imdadınıza yctltcbillr. 

Demlı. 

• 
ilk yaz lıtanbulu kucaklayınca, 

biz de yolumuzu .ıeçenlerde ada· 
ya dlltUrdUk. Tepelere doğru 
kıvrıla kıvrıla uzanan yollarda 
müşterisiz dolatan •ıekcilere raat 
geldik. Adanın en eski eıekçlsi 
Hacı Kiryo nanr bağlamıı par· 
maklarile, traşı uzamıı fırça yüzlü 
çeneıini göstererek anlatıyordu: 

- Sen aagol be~lm emme, 
artık bir ayağumuzu çukura 
salduk. Tamam 27 stmedenberi 
bu eşek sıpalarını kuilanırım. 

Vaktiyle Adanın gışım bizler 
s rürdiik. Y. z gelince garınca 

m:sali çaluşur, gazanurduk. Gışın 
da bocağumuıu yorgana gore 
uza tur, ke) federdUk. Ihtiyarlayın· 

caz irahat ıd~z ıanduk, emme, 
evdekü pazar çarfuya uymaz 
oldu. Gun geçtükçe eşekten hoş· 
lanmıyan eıek ıürllıU lnaanlar .. 

Bizi dinleyen eıekçilerden 
biri Hacının sözünll kesti : 

- Heyyy, Hacı, uzun etme 
ulan, blıe de ediyorsun ? 

Hacı Kiryoya sordumı 
- Demek arbk sizin •teklere 

binip gezenler lok?. 
- Yok değili •ar emme, az 

Hacı Klryo, iki Uç eıeğl ara• 
ıında kara kafalı, kara kulaklı, 
beyaz çeneli Ye beyaz göz çeYrell 
bir eşeği tutup aetirdi : 

- Nah bak şu benim ıultanaf.. 
On senedir adanın çamların· 

da gezer. Geçen yıl Edirnekapılı 

bir bahçıvana sattum, ikinci gUn: 
"Eşeğin haatalandı, aman 

gel!. ,, Deye haber ilettiler. Bir 
de gideyim ki, ~man allah, Sultan 
çökmUı, kurumuf, gül gibi sararıp 
ıolmuı. Hemen hayvanı adaya 
getirdim, getirdiğimin erteıl gUnU 
dipdiri ayağa kalktı. 

KUçllk meydanlığa toplanan 
eıekler arasında birdenbire bir 
hareket oldu. içlerinden biri ol• 
duğu yerde eıelendi, ııçradı ve 
sonra davudi bir seıle uzun uzun 
yanık, yanık anırdı. 

Hacı Kiryo p&rmağını ıalla· 
yarak hoı hoı gUIUyordu ı 

- Di gayri, uzun etme, haf• 
taya ıenl de everirUk 1 •• 

Hacı Kiryoya ada eıeklerinln 
baılıca hususiyetlerini, tabiatlerinl 
ıordum, glildO : 

- Eyikim bana sordun, bir 

" Hacı, aenin etek bizim 
lıtedUğUmUı tarafa değUl, gandll· 
nUn iıtedUğll tarafa gidiyo 1. ,, 
dedUler. Megerleyim bizim Kınalı 
Kuçnk lsmall lsminde bir ıucunun 
diıi eıeğine abayı yakmıf .• Yolda 
koku ala ala sevdUğUnli arar 
duror, mahalle içlerine dalar, 
çamlara dalar, başını alıp rlder• 
miı. KUpeli böyle böyle yemek
ten de keıildi, • bakdum ki, eıek 
gitti gidecek, hemencez KUçUk 
Ismailin eşeğile everiverdimf. 

Hacı kiryo " everiverdtlm ,, 
derken, tatlı tatlı gülnyordu: 

- Eşek deyip hor görme bey 
:ıadem, içlerinde sevdalısı, çapgmı 
hovardası, akıllııı çoook.. Yaz 
oluncaz, aevdalular eıeğe bioip 
çamlara çıkarlar, eşeği bir kenara 
bıraklp civelenirler. Eme, •tek 
eşek eme, kibar akıllı ıey •.• Baıını 
iıkeleye çevirip yola dUzUldU m8 
Aıukları yaya bırakurdu. 

Hacı Kiryo, yeniden, o hUzUnlil 
sesle, uıun uzun anıran eıeklerden 
birine çıkıştı: 

- Çuuuı di gayrı, katır oğlu! •. 
Bağırup ta batma e. ek~erU mu 
toplayacan.. Şimcik ıutana 7Uk 

Bu ıırada on bir vapuru gel
mlıtl. Ktıç8k bir kalabalık adaya 

doluyordu. iri yarı, kııa paota• 
loolu aan 'yllzlft Alman mektebi 

delikanlıları yılın yıtın eıeklerı 
dotru kootular. Hacı Klryo, il• 
arkadaıı eıekçilerin ıröılerl açıl-

' mııtı: 

- Szooo, nayn? .• Diyen eşei• 
atlıyordu. Hacı Klryo, gUrUltUll 
bir pazarlıktan ıonra •tekleri 
kiralayınca, gölllıilnU ıiıire tiıirı 
yanıma geldi: 

- Bu yaz baburların bir ucuı 
tarafı varmış, ismine bir lif diyor• 
lar eme, gaf ama sokamadım. Eb 
artık, ne oluraa bu yaz olur, biraı 
para toplarsam, gıtın da ylmece111, 
bir kenara yUkUvirecem f .. 

Hacı Kiryo, ~okuş batında bit 
tUrlO •ıeğini yllrlltemeyen bit 
Alman gencine seıl•ndl: 

- Çut dl çuşl.. 
Alman genel eş•if kırbaçla• 

yarak batırdı: 
- Çuuuı dl çuuuıf.. - Jf-
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Tek Adamın 
Teşkll Etti· 
il "MUlet,, 

Vaktlle Siberyada Jugaırir adını 
latıyan bir mil et y11f. rdı, Bu. ~il · ~
t • . ı bugün hay ... tta bır tek k ıtı ka.• 
auştır. 

SON POSTA 

yayı bu 
tekllda 
kullanır• 

lar. 

A beneberg Resmigeçidi! 
Bu·yarıılı Baron Babo von Albenebeır'io 

Alınan ordutunda (1 !) çocuğu var
vardı, hapıl de 1020 aenulnde 
Alman imparatoru lkincl Hanrlnin 
ku .. andaaı altında halya muha· 

rebeılae ltlirak et- fi:-· ~ 
mitlerdi. ·, 

Fakat bu kalabalık . J' .t,ı n.....:;ıt:.'.rıa ~'ırt~~ft 
aile aradan 400 yıl , r • ııı 

ıeçmad•• tama· 
aHa a6amtlttl1r • 
Bu,.tln tarihte 
yalnız ianıf 
kalmıt· 

Geçen Haftaki BU· 
mecenln Halli: 

Hiçbir saman doimı .. 
)'.&D iki kiti öldti; bir( 
Ademdir, lklncial Hav• 
••· Hiçbir zaman öl· 
aılyen iki kiti dojdu; 
biri lıyaahr, biri de• 
Nuh. Hiçbir Hma9 
,. .. amayan düayaaın 

•• ihtiyar adamı ba• 
buından ••vel Glud: 
Melbuaellh'dır. Mukııd 
dH kitaplara bakımı, 

~--~········································ 

Ekmekçi Beygiri Şeklinde lşligen Bir Tren 
----------- - -- -- -

"F en,,ni "Gara bet,, ile T e'Jif Eden Mem-
le k t"lrlanda,, dır -

lrlandada eşine dünyanın hiçbir yerinde 
teudüf edilemfyecek bir tren Yardır. Ballybu· 
nion ile Killarney tehirleri ara&mda itler. 
Hattın uıunluğu 40 mildir. Huıusly eti bir ek· 
m.ekçi beygirine yükletilmif, iki taraflı bir 
kUfeye benzemcıiC'iir. Filhakika hu bat llıerindt 
itleyen lokomotifler ve vaioalar, yekdlj'erine 
yapıtık, çifter çifter yapılmıılardır. Ray orta• 

-

larında kalır. Müvazeneyl temin için yagoalara 

mUaaYI miktarda yolcu bindlriJfr. Eğer yolcu 

aayııı çift rakamlı dej-il ise eksik yUklU vagona 

bir (dara) konulur. • 
Lokomotlflar de ayni haldedirler. Birine 

nıaldniat biuer, ötekine de ateıçlıl. 

lrlandalılar bütün rahatsıılıtma ratmen bu 

i•rfp trenden memnundurlar. Çtıaktt memle
ketlerine utur getlrdlii kanaatindedirler. 

Avrupanın En 
Kuvvetli Adamı s 

lngiliz Konsolos
hanesine Bir 
CaketGönderildi .. 

15 Yaıın 

Bu dalıikac a AırruptWHR, lliın· 
billr belki de btltUn dDiıyaaın en 
kuvvetli adamı Slgfrled Lichten· 
feld adını taııyan onbet yaımda 
bir Alman çocutudur. Bu çoc11k 
yan tarafa baıbğımız, tecrUbe 
••nasında alınmış fotoğraflardan 
da anlaşılacağı üzere kalın b~r 
demir çubuğu koJları ile btikebi· 
lir, 1000 kilo ağırhjında bir 
otomobili, altından zincir geçire· 
relc, yüksek bir iskelenin üzerin
den çekerae havaya kaldırabilir. 
Almanyada 

1

bu müstesna kablliye· 
ti ile herkeıin gözünü Uzerine 
çekmittir. Mütehassıslar bu ço· 

da G•11ç Bir 
AlmanÇoculu 

dur! 

cuğu muay••• etmfıler, ve hay· 
retle kalwıııJardır. !ıra mutat 
üzere insanlarda adale ku•YOtf 
22 yatında keMale aellr, 33 yafl• 
na kadar devam eder. Halbuki bu 
çocukta bu umumi kaidenin akıl-
110 olarak kol, ayak, bacak ve 
göğUı adaleleri 12 yaımda iken 
ıon haddini bulmuıtur, timdi 
devam etmektedir. 

lngilfz gaıetelerf, bir Inılllz 
kadıuıaın insaniyet uğrunda can 
verdliini kaydediyorlar. Anlattık .. 
larana göre bu lngllfz kadını Çin 
Sali biahmeriııde haatabalacılık · 
yapmakta Adi. Bir gün haataaeye 
ıetlrllen Çinli bir miralaym karı· 
ıının batıada, doğacak çocuğu 
beklerken haatane bir haydut 
çeteainln aUcUmuna uğramıştt. 
lngillz kadını hiç t•reddUt etme· 
den roYelveriae sarılınca koridora 
f1rladı, haydutlara kartı koydu. 
Fakat gelenler çok kalabahkhlar, 
Ingillz kadınını arkadan çevirerek 
yakaladılar ve diri diri baıım 
keatlkten ıonra bir paket yapblar, 
Kantondaki lngiliz koR1oloıhane· 
ılne ıönderdiler. 

Bir Tek Sözüne 40 Kuruı 
Alan Muharrir 

BuaUn yaıamakta olan muhar· 
rlrler aruııada en &engini Bernar 
Şavdır, aervetl albn para ile bir 
buçuk milyon liradır, bu ıerveti
nin getlrdlil faizden baıka, yaz
dıA"ı roman ve makalelerin beher 
kelimeıl l~in 40 kurut almakta• 
dır. EHrlerinln yabancı dillere 
tercUme1lnden ı•len para bun· 
dan barlçtlrı 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor? 

l~alyanııı Blella ıehri beledlyeıi 

Btll•dlg• rei- halkı çocuk yap
•i halkı 0 _ mıya te,vik için 

ç yeni bır çareye 
c•k 11°P"!'Na batvurmuıtur. Bun· 
t•ı11!k edıgor dan sonra her do-
tan çocuğa lçiade J lira bulunan 
bir kumbara •erecek, dört çocuk 
1ahlbl aileleri de bertllrlU Hele
diye rt1lmlerlndee muaf tutacaklar. 

* 166 yaıında hlr adam it ara· 

Londra ıaze
t•l•rlıul• gö

rül•n 6lr 
lltfn 

maktadır. Bu mak· 
ıatla Dally Kro• 
nicle gazeteıfno 
fU ilADI vermittir. 
"106 yaıındayım, 

fa'alim, ııhhatlm yeriadedlr, iyi 
t~rblye gördüm, birkı.ç dil bilirim, 
iı anyorum. » 

Kaliforniyada tertip edilen 

~
Bu da Ame· kurbata atlama 
.k d 1 yarıılarına bu yıl 
ı " a gapı • 2500 hayvan itti· 
mış bir •P•· ı rak etml4!1r. Ya-

lılkd- nşları 1eyrede11 
idir halk klltloai 35000I 

bulmuştur. Elde edilen hasılat 
75000 Türk lirasıdır. Müıterek 
bahiılerfn bırakbfı kir bu mlk· 
tarın haricindedir. 

* Her yıl Madraaın EJlor ka11• 
K. ol ag ıapı· baaında dini me• 

1 k raalm yapılır. B~ 
am ıgaea meraaiaıde en aıa• 
hlr lıuap il 100.000 klıl 
mtt••1••1•• hazır bulunur ve 

bu 100.000 kitinin herblri ~lnJ 
bir kitaba ( 1.000.000 } defa 
Allahın adını yazar. 

ihtiyar Papaz Dua Ediyor 1 
....,,. .... .-...... .,. ..... _. ....... , ........ .. 

Bir Köy Kuyusu Cin Ve 
Peri Hücumuna Uğradı 

laglliz ıazetelerlnin anlatbk· ................................ - ........................ ,,. 
Hintlilere Göre larına ıröre lıkoçyanın merkezlere 

uzak köylerinden birinde bir köy• 
11 ıu çekmek tlzore akıam ttıtU 

koyu batına gitmlı, kuyunun 
dibinden bir ınuzıka Hılaln ylkı-
seldiğlni lıitince korkmuf, teri 
yüz ederek köye dönmUı, hldl· 
aoyi haber vermfı. O saman 
blUHn köy halkı koıuımuı, &'Örltl· 
mUf ki mu•ıka el'an deYaaı 
etmektedir. Hemen c•var k6yUa 

papazına lıaber ulaıtırılmıf, •dam· 

caj'll i•ce yar111 gılmlı. Hükmet• 
tiği ıey ıudur: 

- Kuyu cin ve peri lıtllbına 

utradı. Allaha yalvaralım bunlar1 
buradan kovaunl 

Gece y&rm halk diz çökmUı, 
papu dua etmeye baılamı§, 

fakat koyuyu lıtilA eden cin ile 
peri anlaşılan d~adan ıinecek 

cinıten olmıyacaklar kJ muzıka 
kHilmemlşl 

H•dise erteıl sabah polise de 
intikal edince kuyunun içine bir 

memur lndlrilmlı ve bataryalı 
kUçUk bir radyo makinesi bulun· 
muıtur. Köylnye bu oyunu kimin 
oynadığı belli dej'Hdfr. 

Kuraklıktan 
Kurtulmanın Yolu 
Yok Değildir! 

Himaliya dailarına yakın yer• 
lerde oturan Hint Mccuailerindtn 
bir kıımının itikadına göre yal• 
mursuzluk Allabın insanlara yer• 
dlğl bir cezadır. Bu cezadan kur· 
tulmak için yapılacak ıey IH 
kef aretf ni vermektir. Bu da gUç 
bir şey değildir. Hint Mecuıilerl 
bu prenıibe teban göy!Ulerinin on 
günahlı far:zettikleri adamım tu• 
tarlar, bataşağıya Lir dJroğe 
asarlar ve derisinden kan çıkıu· 
caya kadar dö,•erler. 
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Son Posta Kadınlar Arasında 

Avustra yalı Zengin 
Baya a Göre: 

Silahlar Bırakılınca Harp Ve 
ran Ortadan Kalkar 

Buh-

Dün ıehrimize gelen Eıtonya murahhuı Sirkeci ietuyonunda 
( Baıtarafı 1 İDci yüzde ) 

M~ktub okumaktan, ceYab 
yazmaktan ıokağa çıkmaya vakit 
bulamıyor biçareler. 

Demek hepıi buradalar? 
- HttpsU 
- Öyleyse, bu aabah gelen 

Avustralya müme11ilesine, kencil
rılle görüımok iıtedlğimi söyle
yiver! 

* lf- « 
Avustralya murahhaaı madam 

Kardel Oliver; Cenubi Avnstral· 
yadaki bilmem ne federuyonunun 
ilk kadın azası imiş. Meıbur bir 
doktor olan zevcinin bıraktığı mi· 
r81 sayesinde yaşamak için ça• 
bımak külfetinden kurtu1mut iki 
oğlundan birisi. Kenbriç darülfü
nununda hukuk tahsilini yapmakla· 
meıgulmüf ayni mektepdeo me
zun olan diğeri ise, Avuıtralyada 
ytık ticaretilo uğraşıyormuş. 

Kend;sf, dünyanın ençok aey• 
yahat eden kadmlanndan birimiş 
Yalnız lngiltere Ue AYuıturaJya 
araıında tam 25 defa gidip gel· 
mlş. Daha geçenlerde, Rusyada 
uzunca ~üren bir tıtkik aeyyaha· 
tine çıkıp dönml\ı. 

Bizi görür &örmez, bana çok 
dostca, fakat makinHini hazırla
yan fotografcıma çok dllımanca 
baktı. Ve : -:- Rica ederim, dedl, 
kendisine söyleyiniz, ne boıuna 
filim zıyan etıin, nede boşuna 
zahmet etı;n, ben aze kendi re· 
slmlerimden ·nnbi.irim. 

Bunu rıöyleyerek elime uzattı· 
ğı resimlerile bu illnkU hali ara
sındaki farklara bakanca, onun, 
fotograf denl!en hain aletin hiç 
bir hakikati gizleyemeyen ko
pasıca ağzına düıman keailme• 
sindeki ıırrı anlamakta zorluk 
çekmedim. 

F otoğrafçmın resmini çekme
yeceğine dair verdiğim teminata 
rağmen, Bir Avusturalya mümes
sillesi, slikin bu amıyordu. V • 
bJzim foto muhabiri ayrıldıktan 
ıonradır ki bayan mümesıile ile 
rahatça konuıablldim. 

Jf- « Jf-
0, söze, murahhas bulunduğu 

memleketten bahıetmekle baş· 
ladı ve: 

- Bizde, dedi, kadın ve erkek 
her sahada mliıavi haklara sahi~ 
tirler. Memleketimde, bütün 
müesselerde, kadn lar tıpkı bura
daki gibi erkekltırJe omuz omuza 
başbaşa, yan yana çalıtmaktadır~ 
lar. Hulasa orada kadının mevkii; 
Avrupanın medeni mi letlerinkin• 
den hiç farklı değikir. Avustral
yada işsiz erkekler.o m;ktarı, iş· 
siz kad.nlarm m:ktari:e temamile 
mUsa· i gibidir. 

O, bilAkiı, bttyllk bir ciddiyetle 
C8Y&p Yerdi : 

- Bütün bunlar belki tama
mile temin olunamıyacak. Fakat 
muhakkak ki bu kongrede, insan· 
lığı bu dertlerden, be14lardan 
kurtarma yolunda çok köklü ted· 
birler alına bilecektir. 

- Siz; ıah.aen; bu kongrede 
ortaya oo gibi fikirler atacakıı· 
DiZ ? 

- Ne hususta ? 
- Mesela sulhu koruma yo• 

lunda? 
O, bu sualime de ciddiyetle 

cevap verdi : 
- BugUn bir çok milletler, 

harpten bahsediyorlar. Fakat, bir 
alet olsada; 

-MeselA; bu menhua kelimeyi 
a.1ağ'ı yukarı bergün tekrarhyan 
Hltlerln biJe yüreğini okuyabilsek, 
harpciliğin onun aade dilinde 
kaldığım görebiJirdik. 

Bence, dünya aulhunUn tama• 
mile emniyet altına alınabUmeıi; 
ancak, kadınların siyasal hayata 
girmelerile mümkUn ola bilecektir. 
Zira, milletler arasındaki mUna• 
ıebetlere suJhperveraoe ve dos• 
tane bir istikamet vermek yolun• 
da kadınların çok bUyfik ve mil· 
Hılr hizmetleri olabilir. 

- Meseli? 
Muhatabım; kafalarında mühim 

ve bllyük ıırlar tafıyan kimselerin 
esrarengiz edaııoı takındı Ye 
KllldO: 

- Onu; istediğimiz bu hakka 
kavuıtuğumuz zaman görOrsUnUzl 

Söylekiklerinl not ederek ken· 
dl dilimde mıraldandım : 

- Allah göstermesin 1 ve ıor
dum: 

- Sizce milletler• ıilihları 
bıraktırma yolunda neler yapıla• 
bi.ir Madam ? 

A vuaturalya murahhası, ehem• 
miyetine inandığı fikirlerini aıra• 
!arken ir.sana taka gibi gelen ko· 
yu ciddiyetini gene bozmadı : 

- Suıh fikirleri, sulh sevgisi, 
milletlNin hatlarında bulunanlara 
ve mi'let'ere iyice aıılandıktan 
sonra ar ahlarl bırakma yolunda 
uğraşmağa bile hacet kalmıyacak· 
tır. Zira muhakkak ki, ıllAh faf>.. 
rikalannm temelleri, harp korku· 
larmın, harp enditelerinln üze· 
rine ahh:i or. O temellerle beba
bel', o fabrikalarında yıkılacağı 
tabii değilmidir ki? 

- Ya lktaıadt buhran? 
Muhatabım: 
-Amma kAfasız mahl6k mıı· 

sınız? der gibi yftzUme baktı. Ve 
kalın kafalı bir talebeye, çok ba· 
ıit bir meselenin hal ıeklini anla• 
tan asabi bir muallim edasile: 

- SlSy :ediğim gibi, dedi, bil· 
tUn bunların dUzelmesi, dünya 
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( Topl•ntllar, Davetler J 
Askerliğe 

Çağırılanlar 
OskUdar Askerlik 'ubeal 

relalljinden •. 
1 - 316 lı 328 dahil dofamlular· 

daa 1imdl1• kadar ıukedilmemit 
••yrl iı11m erat 24 Niıan sabahı 
OıkOdar Askerlik ıubesine mGracaat 
ldeceklerdJr. 

2 - Nakdi bedel verecekler 23 
Niaan 935 akıamına kadar bedellerini 
verebilirler, 14 Nisandan ıonra bedel 
kabul edilmeır. 

Anadolu KulUbUnda 
ÔnOmüzdeki cuma gGnO ıaat onda 

Anadolu kulübOade bir toplanb yapı· 
lacalctır. Aza bu topJanhya çağrıhyor. 

OskUdar Hlllillahmerlnde 
Üsküdar luzuı HilAliabmer ıube

ıl lı:ongrHI 6nömüzdeki cum• 1rilnO 
aaat 14 te Üıkl1dar Halk Fırkall 
blnılllnda yapılacakbr: Azlları• ayna 
1aatte kongrede bulunmaları rica 
olunur. 

SUrek Avına Davet 
lıtaabul Avcı:ar ve Atıcılar &irliğ inden: 
DirliJ{iruia; tarafından 12 Nııan 

1935 Onma günü için ÇınlLl'cıkta bü· 
rUk bir ııürek avı hazırlanmıvtır. İ~· 
tlrak arzusund11 olanların av tafsilatını 
3ğrenmek üzere her srlin aaat 12 ile 
14 aruında Bir:iğin Sirkecid• Agop• 
yan hanında, 2 inci katta 6 No. lu 
merkezine milracaatları. 

ft ........ , ...... , 1 •1 1ft'Sı t t l•Mll 1 I • 1 1 1 l 'lll l'lllWl1"'1• ltı ·I 1'9•11 ........ 1""1 ...... 

ıulhunlln teminine bağlıdır. Ve 
dlinyadaki harb ihtimallarile bera• 
her, içinde bütün dertler. endiıe· 
ler ve buhranlarda kalkacaktır. 
Hem de çok az bir zaman içinde .• 
Muhatabımın verdiği müjdeleri siz• 
lere ulaştırmak isteği beni aabır· 
ıızlaodırıyordu. Bu itibarla ona 
aklıma gelen ıualler:n sonuocuıu· 
nu ıordum: 

- Beyaz kadm t:caretine ma· 
•I olmak l olunda ne gibi tedbirler 
diltllnU) orsunuı; ? . 

O: 
- Bu huıuıta, dedi, s5z sftyle-

meye henüz iyice hazırlanmıı 
değilim r 

Ve lllve etti: 
- Maamafjh eğer yarın Yak· 

tinlı: olurda uğrayabillraeniz, 
size bu sualleriniı:ln ce•abını da 
verebilirim. Zira kongre yakla· 
ııyor... Bu itibarla, bu husustaki 
fikirlerimi de bu gece not etmeyi 
kararlaştırmışbm zaten. .. 

* Dayanan ıözlerl bana, merdi~ 
Yenlerden inerken; dtinyayı allak 
buJlak eden dertleri hu kadar ha• 
ılt iÖren Arusturalyah tarihi bir 
vak'ayı batlrlattı. İngiliz donan• 
mBBı Çanakkaley• dayanmıı. Te• 
laıla sadrazam, devrin padişahı
nı srörmek iıtiyor. Onu önleyen 
cahil kızlar ağası ıormuş 1 

- Nedir 1 Neye rengin upıa• 
rı böyle: 

Beriki ı 
Neden olacak, demiı lngillz 

donanması Çanakalede .• 
Harem ağası ıormuş. 
- Neresi bu Çanakkale? 
Sadrazam; araba itin dehıetini 

anlatmak makıadile; 
Neresi olacak, demiı, llç srun· 

lllk yol! 
Arap hayretle ağzım açmıı; 
- Çanakkale buraya llç gtın

lftk yoldurda, ne diye yırbnıyor
ıun yahu?. O, buraya gelinceye 
kadar Allah kerimdir elbet 1 

Bu cevabı alan biçare Sadra· 
um, ellerini havaya açmıı Ye; 

Yunan isyanının ıivil ıuçluları divanıharbe götürülüyor (Sağda divanıharp 
reisi Kriıtaliı ) 

Yunan isyanının Suçlu-
ları Hüküm Bekliyor 

Bugün 
Verilecek 

Bir Yandan Da 
Seçim Mücadelesi 

Başladı 
Atlna, 10 (Hususi) - Harbiye 

mektebile tersaneyj baımaya te• 
ıebbüs eden İS} an suçlularının 
muhakemeler:ne iki divanıharpte 
dün de devam edildi, müdafaalar 
yapıldı. Kararın buglin verilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Diğer ta• 
raftan ,.Cümburiyeti koruma,, der
neklerinin reis ve mensupları da 
diva ıharbe verilmek üzere tevkif 
edildiler. Bunların birinci reisleri 
General Papulasdır. Ayrıca dün 
Pirede bir meyhanede içki içerek: 

- Yaıas.n Venizelos 1 diye 
bağıran ve me)'haoenin camlannı 
kıran iki kişi tevkif edildi. 

Dramada kurulan iki d:vanı· 
harpte de, ilk kafile olarak 
Kavala ve Hristupoliı İl)'ancıla
nndan 63 zabit ile 33 siYilin 
muhakemelerine başlanıldı. içle
rinde Uç kaymakam, dört binbaıı 
vardır. Bulgaristana kaçan isyancı 
general Kamenos ile arkadaı!arı 
da Drama dlvamharbinde gıyaben 
muhakeme edileceklerdir. 

Eski Pire mebuslarından Mar
ıelos da ıon dakikada, isyan ile 
alAkaaı anlatılarak yakalandı. 
Diğer taraftan muhalif partilerin 
liderlerinden PapanHtasyu, Go· 
nada1, Milonas ve arkadaılarının 
lıtlntakları baıladı. 

Selanikte Uçüocü bir divanı
barb daha kuruldu. Burada ıiYil 
ıuçluların muhakemeleri yapıla• 
caktır. Sellnik birinci diYanıhar
biode şahit olarak dinlenen on 
dokuzuncu Serez piyade alaymm 
kumandan muavini kaymakam 
Zizimopuloa, alay kumandanının 
aıilere taraftar olmadığını, fakat 
fırka kumandam firari General 
Anagnaatapulos(şehriml.zdedir) ta· 
rafından icbar ve tehdid edildJ
iini söyledL ikinci SelAnik DiYa
nıharblnde sorgu albnda bulunan 
Serez albncı topcu aJayı zabitleri 
hakkındaki ithamlar çok a§'ırdır. 

Yeni Meb'u• Seçimi 
Hazırhkları 

AUna, JO ( Huıusi) - Diva· 

Giritte Bir 
Çarpışma I 

Sekiz Kişi 
Tevkif Edildi 

Atina, 10 {Hususi) - Giritten ge· 
1en bir telgraf haberine göre, Pazar 
günü Kandiye cıvarındaki Skalani 
kıııabaaında halk ıiyasi müna.kaşalara 
tutulmuı, bu yüzden koyu bir kavga 
başgfüıtermiş, bir aralık: tabancalar ve 
biçaklar çekilerek kanlı bir müsademe 
başlamıştır. Neticede iki kişi ağır ıu· 
rette, birkao kişi de hafif yaralarımı§• 
tır. Biraz ronra jandarmıılar yetişmll 
ve sükuneti tesis elmişlerdir. Kavgaya 
sebep olmakla suçlu sekiz kiti tevkif 
edllnıişfü. 

nıharplerde muhakemeler yapdır
ken öte yandan da yeni mebus 
ıeçlmi etrafında hararetli çaJır 
malar göze çarpıyor. VeniHlo• 
vatan haini ilan edildiği için 
onun liderlik yaphğı parti, 19 
mayısta yapılacak olan meb'uı 

Hçlmlne Jıtirak edemiyecektlr. 
Diğer muhalif partiler HÇİDl 
karıısında nasıl vaziyet alacak· 
larını heallz tesbit etmemlşlerdır. 
Bununla beraber bunlann mlittr 
hit bir cemiyet teşkil edecekleri 
anlaıılmaktadır. Hükumetin ıiya• 
seti, çiftçiler partisini memnun 
ettiğinden bu parti seçimde hO-
kômetle birlik hareket edec~ktlr. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AeHteleri ı KaraklS7 K~prGbaıı 
Tel. 42362 • Sirkeel MllhGrdarsad• 

Han Tel 22740 
----~ ..... ~ 

Mersin Yolu 
ANTALYA vapuru 12 Nisan 

CUMA gtınU aaat 11 de Mer
sin'• kadar. "1829,, 

iMROZ YOLU· 
KOCAEU Tapuru 11 Nlaan 

PERŞEMBE gflnll saat 16 da 
Tophane nhbmından kalkacak 
gldiıte Tekirdağ, Gelibolu, 
LipHld, Çanakkale, lmroza; 
d6nlft• bunlara lllveten Şar 
k6ye uğrayacaktır. "1830,, 

- Hey Allabım, demif, ne 
olur, ıu arabm akhm yarım aaat 
bana verde, yaram 1aat rahat 
edeylml 

~-· Yarm &kfam S A R A Y Sinemasında~-• 
Menimin en ıenifn ve en fevkalA.de filmi 

Metbur ROÇİLD banker ailesinin hayat1arını, zaferlerini ve aıklarını tasvir edeP 
Bunu hatarlaymca da gayriih

tiyari mmldandım; 
- Yarabbim, ne olur, ıu 

Avusturalyah bayanan aklını yanm 
ıaat bana Yerde, yarım aaat 
rahat edeyim? 

ROÇiLD 
Şabeıerlnin ilk iraesidir. Oynıyanlar: 

GEORGE ARLİSS • BORIS KARLOFF - LORETTA YOUNG - Hu, toplanacak kongreden 
görülen ga) e1ere yaklaştırıcı neti
celer doğabileceğini umuyor mu• 
ıunuz ? Yani, aizin toplanmaları• 
nızdan iktısadi buhran kalkacak, 
silahlar hlrakdab'1ecek, ve dlinya 
ıulbu temin olunabilecek mi ? 

Yarın akıam TOR K Sinemasında 
Şi'li Nüfus Memurluğund•"' 

EminönO Servi mahalle1i Şeref so~(ı 
it• 17 25/68 aayılı evinde yazılı ~·Is 
Meırutiyet mahallesi Bahçe so d• 
Korlo apartaman 1 İnci dairealo 
pturaa Abdi Raif oğlu Muatnfa ~ .. 
lalin adı ''Adnan,, olarak fıtao fıs 
aallye beıincl hukuk mahkemeıın _ 

• 
1 TMEVEN • 

1 ZTIRAB B 
Bir dakikalık .1aafı, beşerin 6mr6oce cezaaanı çeken adam 1 •.• 

Tahminim hilaf.na bu ıual, WALTER CONNOLLY • DORIS KENYON • ROBl!RT YOUNG 

muhatabımı, hiç güldOruıedi. '-"'•---------~ Göz yaılarll• aeyredilecek hissi pheaerl 2()/5/934 tarih n 84n96 1ayıh ~;) 
rlle dlaeltilec•ti ilin o!unYr. C Jt1 
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-
ITTIBAD ve TBBAKB 

8 laol iıııım Ne. 949 
Naıl Dold• ? .. 

Nı,.ıl Ya,,,dı ? .. 
it• ll•kla mehfuzclur. 

Nasıl Ôldi? u~~~~~~~~ ıo • 4. ea5 
~ lira falı:tı.c:======================•' 

Enver (Paşa) Bütün Siyasetinde Yalnız 
Cür'et Ve Siliha Dayanmışh .• l· 

Enver Paıanın en bllyilk ha· 
taıı, yaf8dıtı amn De aibi iflere 
mOtehammlll olup olmadıfım 
keatirememHlnden ibaretti. Şuau 
bilmek lAzımgelirdi ki arbk ba 
uırda, ne bir Iakeader, ne bir 
DArA ve batti 11e de bir Napol• 
yon Bunapart ıuhur ıdımezdl. 
ÇUnkll bu atrıo muvaffakıyet 

allAhJ, yalnız cllr'et •• ablganblda 
kullanılan kılıç değil, o kılıcı 
bileyecek mlkul, mutedil, ilim ve 
fikirle mficehhez siyaai tedbirlerdi. 

Enver paıa takip eltili prog· 
ramde, bu ikinci kı11mdan ziyade 
c•'et ve aillha iatinat etmlıtJ. 
Halbald komite lıa1abnda talim 
pek mebzul litfana mazhar olan 
Enftr Pata, kumandanlık itlırinde 
kendiıine bir mazhariyet temin 
edememiı.. Bizzat idare ettiği 
lıarplerla hemen heplinde, daima 
talihalzlilde karfl karpya gelmiftL 
On1111 bu talihıizlitfne, Balkan 
harbinde (Şarköy ihraç barekeb°) 
Dde (Elaamili) fellketl, bir bq
laııKıç teıkil etmiftf. Eğer EnYer 
Pqa, taninin bu maki• ceryanım 
W..ederek bilahere deruhte .•ttiji 
•mir •• kumanda ifleriade çok 
lleterb buı arkadaflanmn •flta· 
••releriae iltifat ebe. dalaa •• 
tedil, daha lhtiyatkir• ye bilhuaa 
daha makul bir pt"ogramJa ban
ket eyleHydi, hiç ftlpbeliz ki bir 
~ •lır ithalllhr altmcla eıll•i,y .. 
cek.. waktile hh o..ı ettlli 
\eqcdh ye muhabbeti kaybehll
Jetektl... Fakat ne pn ki muhi
tine toplanan ve phıl latif adıle
rlnl her ıeydea Uıtlln tutan baza 
kimıeler, Enver Pa ..... 1111"1J111D11 

okfalllak için ona, slclnla 1•t .. 
mlyecetJ sayri taba p7elere ıey.. 
ketmiıler .• ordular •• lınJdimetler 
teıldl etmek.. senp •• •umr 
llkalw htheylemek ıtbl lıa1.U.e 
kurbaa eJfemitJercU. 

l ( Ekanimiaelbe ) Din DçlhacOıD 
olan Ce•al Pqaya seliDce; bu 
zatla de yeglne gayesi, ( blyllk 
adam) olmakb.. .Keadial, ıekl ft 

cevyaJdf. Mlleulr 16z aöyler, Ye 
oldukça l1i yazı JUUdı. Haliade 
•• tawrlarında da, UrflSllldald· 
lere hUrmet telkin edecek blr 
görUnDı vardı... Bu ıibi me.llyet· 
lere malik olaa bir plııa lçJa 
(buya adam) olmayı arzu etmek, 
gayet ta bU idi. lfte, bu medyet
lerini keıfıdın Cemal Pap da, 
bu a-ayeye eritmek lıtemekte ldL 
Fakat.. O da maksadına yanhı 
yollardan yUrOmllt·• Ve nihayet, 
lıedefini kaybetmlfti. 

Ent'er paıa ile aralanııda as 
çok fark olmakla beraber, bu 
zab da dalma talfalzllk takip 
etmiftl. Umumi harpte yqadıia 
pırlak ikbal ye aaadet gilnlerl 
bile, bulutla 6rtlllmlf gOneı ziya· 
ana benzemekte idi. Sert •• iyi 
bir (Amir) olduğu için her sahada 
itlerini yllrftteblliyordu. Fakat bu 
fılerin hiçbiri ona ebedi bir mu
yaffaldyet tefkil edemiyordu. 
(Birinci Kaaa1 .l.ezimetl). bu sata 
çok iyi IHr ibret deni ftnnelL. 

TAKVİM 
Gla 
so 10 
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10 NiSAN ÇARŞAMBA 
GONO SAAT 15 ele 

Takılaa'de Camlaariyet mey• 
damada. FJektrlk Şirketi ..... 
aiade, Elektrik fınnın tatbikab 
ıı>ıterllecek Ye bu .. yaada, 
golealer aruında, kur'a çeldWnk, 

BiR ELEKTRiK ALETi 
HEDiYE EDiLECEKTiR. 

a. clera 8a1aalara malamlta!'. 
( Hwlı:ee girebilir. ) 

Ve artak dimağında ta11dıfı 
· f atlhaae fikirlerden yazgeçerek 
blltlin kunetlni, memleketin mil· 
dafaaaına huretmell ldL Nitekim 
• ııruı geldiği .1amaa yazdığımız 
•eçlıile • yatanın kat'ı ihtiyacı de 
ancak ( mildafaa ) da temerkfüı 
etmekte idi. Ve IOBI'•·· Suryede 
takip ettiği idare ılyaaetlndo, her 
ıeyden evnl i8tikb.U dllfOnmek .• 
Gelecek gtlnlerln en k&tU yazl• 
yetlerlnl nazarı dikkate alarak 
daha mUdebblrane hareket eyle· 
mık elzemdi. Suryede tatbik etti· 
il terlıip ıiyueti, biç fllphealz ki 
btııbltDn habu Ye IOzumauz 
deiildl. Ancak, kopanlacak kafa· 
lan daha iyi seçmek.. MeaelA, 
(Emir AbdillkacHr ailesi) ve ıaire 
gibi, omuzlannda tarihi bir ıeref 
taııyao nüfuzlu laanedan erklnına 
karıı daha itidal 'H ihtiyatla 
muamele etmek; Cemal paıaya 
• Ye, dolayısile Yatana • çok bOyOk 
faydalar temin edebilirdi. 

Cemal Pepnm ; ipek lılerln· 
den, Cebelllllbnan butdayların
dan ..eıalr ticaret membalarından 
maddetea lıtifade teaaia ettiğine 
inanmak, bOytık bir dGıilnce
ıizlik olur. 

(Arka.ı TU) 

HASAN KREMi 
Dün7ada mevcut 

kremlerin en nefisi, en 
aıhhiıidir. Nazik cildli 
kadınların hayat arka
da ı ı dır. ihtiyarları 
pnçleıtirlr. Ve genç• 
leri güzelle,tlrir. ı..... 
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremi· 
nl unutmayınız. 

Kutusu 50, top halinde 20 

Hasan deposu: 
Ankara, İstanbul, Beyollu 

Muhitine aokulaa baa ldm11 
lerln, bQ uta icra ettlklul IMlll' 

telkinattan biri de kıek•açblr idi. 
Eaki mUteYan hayabnda, ...Jdep, 
lafla ye alWa aru-.ı.n- deria 
bir muhabbet ve umimiyetle ıe
MD Ea•er Pap. ikbal phi
ka11na dotru ylkMldikçe bazı 

uld •• kı1metli arkadafla· 
nnı adeta kendialne birer rdip 
te!Akki etmif., Yille • mmr ı.J. 
kiaatm aeticffİ olarak bu aevab 
dilgir edecek muameleler• •ey• 
c1an •ermiıtı. Halbuki, ,.w men- r ... --• Bu ıkf11D il E L E K Sinemasmda .__.,~ 
f aatleri dolay&lile yl&llae ,Olen .Halkıauaın u çok beğendiği erkek artiıt 
mOdahlalula ljfalkAr dzluiae f R E D E R 1 K M A R C H 
aldanacajı rere; bu ciddi, 1111 
değerli ıentlll reyleri Ye fUdrle
dle Jaareket et.eydi; d6rt laarp 
aeneıincle ae ordudaki tue1n:Op 
de•ua edecek " ne 4e kendUI 
bu mtlfkl! n2lyetlere dOımey•· 
cektl 

•• 
MIRYAM HOPKINS • JEORGES RAFT 

tarafından eOIUia bir ıurette yarablan 

TA,AMAK BOBKDSD 
Fran1ızca ıözlü filmi takdim edecektir. Telef. 40868 

~-~ Ayrıca ı P•r•mount dBn•• havadlslerl ..__., 

_. .. TARZAN, BEYAZ GÖLGELER, TRADER HORN ve ESKiMO ~~ 
filmlerini yaratan S. V/. VAN DYKE'nbı en ıon Yllcuda geUrdltl . 

•• •• • 

ts! WM!JIJ~ ~J J~~Ml~ ~ı.~.I.t L 
iPEK SiNEMASINDA 

b ı o nlar ı WARTER BAXTER • MYRNA LOY • PHIHIPP HOLMES 
~---.a~:.:r~zcayn~~I METRO • CI OL D W Y N • M AY• R filmidir. ._ .. _ _, 

~. 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunu~ 

Ambalaj ve komorımelerin üzerfncJ: halis! 

ll~in timsah olan E& markasını erayını' 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinlar1 J 
Taksitle Satılık Tarla 

. 186, 187, 188 uaalanmııda yazılı Beylerbeylnd• Aziziye araba 
ıokaiında eıki Ye yeni 4 aumaralı 226627 metre murabbaı tarle 
atılmak tlzere •taiıdakl tarUarla artbrmaya konulmuıtur. 

1 - Arlf...uma ( kapah zarf) uıuliledir, 
2 - ihale 15 Niaan 1935 pazarteıi gtlnll aaat onda Bahte

kapııındaki ıubemfzde yapılacaktır. 
3 - Arttırmaya ıirmek için 2270 lira depozito Yerilecektfr. 
4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları prtnameyl tekll 

mektupları Ue birlikte ve orada yazalı tekilde ihale aaatlndea 
••vel tevdi edeceklerdir. 

S - Satq bedeli ilki petf n olmak Uzere 1ene•I vı milıatl 
takıltte &denecektir. 

6 - Bu bapta daha fazla taflUAt almak lltlyenler ıubemllt 
•lracaat atmelidlrler. ( 66) 

• • 
Taksitle Sablık Arsa 

Eau No. 
378 

MeYldl Ye NeY'I Depozito 
Tepjkiyed~ boıtan ıokağmda 4/9 kapu 1300 U.. 
•• 30 harita numaralı 619,50 ( albyllz 
ondokuı buçuk metre murabbaı ana ) 

Yukanda yuıh ana llld p"in olmak here Hldz ıuewi Ye 

mllıavi takıitle Ye açık uttarma Ue ıatalacakbr. ihale 13 NI ... 
1935 camartul ... t onda yapılacakbr. ı.teklilerln tayla olun• 
a'lba Ye aaatte Şubemize mlracaatlara. ( 76) 

* * Taksitle Satılık Köşk 
E.aı No, Mevkii t'e nev'i Depomto 

Ura 
642 Büyfikada'da Nizam'da Sefer Oğlu K8tklerlnden 

ayrılma 3 parıel No. b 1920 metro murabba 
Kuleli kısık. 1400 

Yukarda yazıh KBtk Wd p.,ıa olmak llzere 1eldz Ha•vi Ye 
mllaaYI takaitle aablmak &zere açık artbrmafa konulmuftur. ihale 
17 Nlsaa 1935 Çarıamba ,nnn ıaat onda yapılacakbr. lateldilerla 
Şubemize gelmelerL (88] . .. 

lstanbul Albncı icra Memurluğundan : 
Emlik ve Eytam bankuıoa birinci derecede lptotekU olup ta

mamına 3698 Ura 3 ehil wukuf marifetile kıymet takdir edilen K .. 
clıkGy Zlhtn ~ maballeai camii terlf Zahid bey ıokak eıki il 
yeal 1 numaralı haneain tamamı açık arttırmaya vaıedllmif olap 
1 O. 4. 1935 tarihinde ıartnamesi divanhaneye talik edil er•• 
11. 5. 1935 tarihine mlbadlf Cumarteıl gUntl ıaat 14 den 16 ya 
kadar latanbul albncı icra dalreıinde açık artbrma aaretlle aatıla
cakbr. MezldW' hane Emlak bankası kanununun maddel mahau .... 
na teYfikan birinci artbrmada en ~iyade arttıramn üzerinde bıraka
Lr. Artbrmaya iftirak için % 7 112 teminat akçeai alımı. •Mütera
kim versl beltıdlye, vakıf icareai mDıteriye aittir. icra ye lflAa ka-
nununun 126 ıncı madduine tevfikan hakları tapu licillcrlle ıablt 
olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer allkadaranın ve irtifak hakla 
ıahlplerlain bu haldanaı ve htııualJe faiz ve maurife c1aJr olan id
dlalannı ilin tarihinden itibaren 20 glln içinde evrakı mtllbite ·erile 
bildirmeleri llzımdır. Akai halde aabı bedelinin pa) lqmaaından ha• 
rlç kalırlar. :Al&~rlarm ifbu maddel kanuniye ahklmma slr• 
laank•t etmelerı Ye daha fazla mal6mat almak iıtiyenlerln 934/1680 
aumarab dosyaıile memuriyetimize müracaat etmeleri ilin olae 
lUlre (90) 



ıo Sayf• 

SinanGünül 
Büyük Bir ihtifal 
Yapıldı, Koca 
Oştadın Hatı
rası Anıldı 

Dlln lstanbulda yapılan Mimar Sinan ihtilalinden iki görüntiı 
Büyük Mimar Slnantn l>HlmU· ı ılSylevlnl bitirdi. 

nUn 349 uncu yıldönllmU dolayulle Sonra YUk1ek mUhendlı mek• 
dün, kendi şaheaerlerinden biri tehi talebesinden &ay Sadık .,. 
elan SUleymaniye camii karıııın· ondan ıonrada belediye imar 
dakl mezarında bliyUk bir ihtifal müdürü Bay Zıya birer hitabe 
yapıldı, büyük Uıtadın batıra11 ıöylediler. 

1ayg1 ile anıldı. Bay Ziya, Koca Sinanın 86 
Bu ihtifalde Halkevi mensup- yaıına kadar tükenmez bir aşkla 

ları, Güzel sanatlar akademlıl, Herler yarattığını, 81 cami, 51 
Mühendis mektebi talebe ve mu· meaçit medrese, 2 darll1tifa, 17 
allirnleri, Talebe Birliği aıaaı, imaret, 8 bUylik köprU, 18 ker· 
Evkaf mUdürlüğii birçok mektep• vanıaray, 33 saray ve emsali 
ler ve Belediyeciler bulundular. 350 den fazla mimari ıaheHrler 

Koca Sinanın mezarının önn, vllcude &'etirdlğlni anlattı, hatı· 
Belediye, Yüksek mühendiı mek· raıının dalma minnet ve hürmet• 
tehi, Talebe Birliği, Güzel sanatlar Je anılacağını bildirdi, bundan 
Akademisi, Mimarlar birliği, Hal· ıonra da ihtifal, istiklal marşınla 
kevi mimar ıubesl tarafında ıe• bitirildi. 
tirilen çelenklerle ıUslil idf. 

Mezar öntinde kurulan küuiye 
6nce Güzel ııan'atler akademW 
mimari ıubesi talebesinden Or· 
han ieldi. s:nanın ıabıiyetindın, 
oaerlerinden bah&ettikten aonra 
bUyUk üıtada hitaben: 

" - Bir. &enin mevlıı:iine çıka• 

cağız. ÇUnkU önUmllzde; ıaygı ile 
baktığın Atatllrk var! .. ,, Diyerek 

Akşam ıaat 18,30 da da Mi
mar Kemal tarafından, Sinanın 
ıahsiyotl hakkında radyoda bir 
konferanı verildi. 

---·••••••••N••••••••• .. ••••a .. aa•--···--••••-•••••••-
Topkepıda bir saat bulundu 
Topkapı tramny ıon iıtaayonunda 

bir altın kol aaat bu!unmuıtur. Sahi
binin Galata Fermeneciferde lıyadiı 
han 1 • 2 numaraya mGracaatla eıkA
linl ı8ylemui Y• ıaati alma11. 

SON POSTA NUıan 10 

Satılık Eşya 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü Satış Komisyonundan : 
928 aenesindon eYvel gümrüğe 1ıelmf1 ve sahipleri tarafından alınmaması yllzllnden ambarlarda 

toplanan sıağıda miktar ve kıymetleri yazılı eşya hizalarında gösterilen tarihlerde sablacaktır. Sahı 
2490 No. lu kanuna ve bedava verilen şartname dahlllnde yapılır.' Satılan eıyanın miktar Ye cinslerini 
gösterir cetveli BaımüdUrlllkteki ilin tahtasına asılmııtır. Bu eıyayı almak lıtiyenler hizalarında göıte· 
rUen kıymetin % 7,5 olan teminat ekçaımı milzayede saatinden bir saat evvel ver.neye yabrmalara 
llzımdır. istekliler satıı saatine kadar komlıyona müracaat ettikleri takdlrde iıtedikleri bilgiyi alabilir 
ve eıyaları da iÖrebilirler. " 1724,, 

Kap Muhammen Kıy. Teminat Mllzayede günl1 ve Clnıi etya 
L K. L. şekil 

137 4126 68 

720 4965 30 

132 728 84 

310 

373 

55 

22/4/935 saat 15. Transit 
açık arttırma 

29/4/935 saat 14. Transit 
açık arttırma. 

29/4/935. saat 16. Transit 
açık arttırma. 

4154 kOıur kilo sıkletinde muhtelif fabri
kalar mamulatı toz ve tablet sakkarln 
Muhtelif cins pek çok ecza muıtahzarat 
maden suları tunlet eşyaıı ve .alre 
Adreıli kAğıt, mukavva, etiket mantar, 
kapsül ve 1air muhtelif eşya. 

57 

65 

12126 33 910 

167 

6/5/935. saat 14. Tranılt 
kapalı zarf 

Se&1lz dolu sinema filimleri. 

2222 75 6/5/935. saat 15. açık 
arttırma. 

Bisiklet, otomobil, bunlara ait akaam sair 
makineler ve muhtelif e11alar. 

521 78 05 6 6/5/935 aaat 17. açık 
arttırma. 

imhaya ayrılmış cep fener pilleri tahta 
parçaları kAğıt ve ııalr efya 

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

HRem 

PE~TEV 

Müteuılr 

olmayınız l 

KREM 
PERTEV 
Sizin de 
gaip olmak 
Uzere bulu• 
nan gUıelli· 
ğlnlzl ihya 
edecektir. 

Krem Per
tev'in dün· 
yayı 1&ran 
şBhretl esaa· 
sız de~lldir. 

Tashih; 8•4-935 tarihli gazetemi• 
sin ıekizinci sa7fasmda çıkan Fatih 
ıulh hukuk hakimliği il4nının dördünctl 
1atırındaki(Tonos) ismi sehven (Tomaıı) 
şeklinde yazıldığından taıhih olunur. 

lstanbul Asliye Hukuk Mah
kemeslndenı latnrlna nledi Yor· 
dan metruk olan Beşlktaı yeni 
mahallHinde mOstHna ıeraaker Rıza 
paıada 31-39 numaralı mahal lıtan
bul Yillyetlnee namına teffü: edUmit 
ve tapu aenedi verllmlt i1ede lstav

rlnanın boreundan dolayı ketif tara
fından 7112/938 tarihinde 38/2548 lcra 
numaraaile hacl:ı konulmuı Ye tlmdl
J• kadar takip edilmemit oldufun· 

dan mezkur hacb:ln E•kki lıteğlle 
davacı Ekrem tarafından lstanb u 

Cerrahpaıa Şem'l molla mektebi so
kağında S No. lu evde oturan K&tlf 
aleyhine mabkememl:&de 935/122 nu
mara ile açılan duadan dolayı 
dava arzuhall müddealeyh Kişife 

teblit edilmek Ozere gönderllmlt iıedı: 

mumaileyh KAtifln yukarıda yazılı ı 

ÜşUtmek neticesi gelen ) 
Urperme, öksürük ve gıcık1ar. 
da, bronşit başlangıclarenda 

___ o_ım~~~ 
KULLAN ARA 

Hastalığın ilerlemesine mani olunuz. 

adreı 988 tarihinden berl terkederek ~====~~!!::!e:~S8~::1 
bir aemtl meçhule l'ittltinden bahisle 
tebllt edilmden iade edildiği müba. 
tirin metruhatındaa anlaıılmıt eldu
ğundaa mahkemece daya arzuhallaia 
lllnen teblltlne vı mahkemenin 18/ 
51935 ıOnthıe tHadQf eden Cumarte1I 
ıaat 14 te tallkına ve müddealeyh 
tllnd.n ltlbar•n bir ay mUblet •eril• 
muine karar verildiğinden b•rmuoibl 

karar .;(l~C~·J;;"b'R"4jW:iıhd;n -iti• .. 
baren bt.r ay zarfında dancıya cevap 
var mediti ve yazılı muhakeme gQnl 
mahkemeye a•lmedlti veya bir vekil 
g6ndermedltl takdirde ityabında 
muhakeme devam olunarak gıyap 
kararı Yerlleceği ve bu bapta dave-
tiye ile arzuhal auretinin mahkem• 
duvarına ası!acatı ilin o!unur. (10811) 

Osmanlıcadan 1Urkçege Karşılıklar Kılaııuzu 
-15 -

t - Oz türkçe köklerden r•l•n 
~<.ız: Ierin karş11ına ( T. Kö.) beldeli 
(alame.li) konmuştur. Bunların her biri 
hakkında 11ra& ı ile uzme.nle.rımııın 

(mtitehaesıs) yazılarını gazeteler• n• 
receğiz. 

2 - Yeni konan karı ılıkların iyi 
ayırt edilmeai için, geregine göre, Fran· 
ıızoaları yazılmış, ayrıca örnekler dı 
konulınuotur. 

3 - KökG Türkçe olan kelimelerin 
bugünkü i,lenilmiş n kullanılan ıe
killeri alınmııtır. Aııh ak olan hak. 
aılı Ugctim olan lıüküm, Türkçe "~ek., 
kökUnden ge!en şekli gibi. 
Gurubu ıems - Gflnbabmı 

Örnek: Gurubu ıemı sıraJındı· 
GUobatımı sırasında 

Gurubu kamer - Aybatımı 
Tuluu ıemı - GUndoğumu 
Tuliiu kamtr - Aydoğumıı 
Gurur - Gurur 
Matrur - Gururlu 
Gürz - Topuı 
Guın - Dal 
GuHa (bak: gam) - Taıa 
Guya - Sanki, diyelim kf 
Güfte (terim) - Deyif 
GUftilgf:a - Dedikodu 
Güruh - Alay, takım 
Güzaf - Boı ıöz 
GUzerglb - Geçek 
Güzide - Seçkin 

H 
Hab - Uyku 
Habide - Uykuda 
Habaset - Kötülnk, pislik, al

çaklık • Fr. Mechancetc, scel& 
ratesse 

Ervahı habise - Kötll ruhlar 
(Ruh: T. Kö.) 

Habbe - Tane 
Haber - Haber (T. KH.) 
M11muat - Duyuklar 
Havadiı - Bilget 

Öroekr Bu havad!sl kimden 
aldınız • Bu bllıeti kimden 
aldınız? 

Habip - Sevgili 
Hacalet - Utay 
Hacet (Bak: ihtiyaç, zaruret> 
Haclı - Ayıraıa 
Haclo - Gerdek 

~ 

HAceri aemavi - Göktaıı, betll 
(terim) 
Hacm (Bakı Clrm) - Oylum • 
fr. Volume 

Örnek: Bu cismin hacmini me· 
aaha etti - Bu clımi11 oylumunu 
ölçtU. 

Atef olıa cirmi kadar yer ya· 
kar - Ateı olıa 07lumunca yer 
yakar. 
Hacmi lıtlabı - SıyiJ 

Örnek: Bu geminin hacmi fıti· 
abisi 3 bin tondur - Bu gemi· 
nln ••YillU Uç bin tondur. 
Hid - KHkln • fr. Aigu 

Örnek: lktısadt buhran bAd bir 
devreye girdi - Ökonomlk buh· 
ran keskin bir deneye pdl. 
Hadaset - KUçUklUk 

Örnek: Hadaıeti ıinnlnden do· 
layı aakere almadılar. - Yaşının 
kUçUklüğlinden dolayı askere 
alınmadılar. 
Had - Derece 

Örnek: Haddini bilmez bir 
adam - Derecesini bilmez bir 
adam. 
Haddi kifayet - Yeterı• 

Örnek: Verilen fiat haddi ki· 
fayeti bulmadı - Verlleıa fiat 
yetergeslnl bulmadı. 
Haddi layık - TamdeA'er 
Haddi va1at - orta 
Haddini aşmak - Derecesini Bf"' 
mak, aıırı gitmek 

Örnek: Büyük harpte pahalılık 
haddini aımııtı - BUyUk harpte 
pahalılık derecesini aımııtı ( aıın 
gitmişti) 
Haddini blldirmek - Der•cesiol 
bildirmek, ağımın payını vermek, 
boyunun ölçilailnU vermek, atzı• 
nm ölçüaUnU vermek 
Haddinden fazla - Avırı 

Örnek: Haddinden fazla blr 
emekle - Aıırı bir emekle. 

Hadsiz ( Bakı Bihad ) - Tti
kenmeı: 

Hadnişinaa - Şımarık, kUıtah, 

kendini bilmez 
Hudut - Buç • Fr. Limite 

Örnek: Edeb hududunu tecavOı: 
etti - Edeb bucunu aıh. 

Hudut - Sınır - Fr. Frontiere 
Örnek: Fransız· Alman hududu 
- Fransız • Alman emm. 

Hadaka - Göz bebeil 
Hadid - Öfkeli 
Hadika - . Bahçe 
Hadise - Hadiıe ( T. Kö. ) 
Hadı• - Koşunma 
Hafıza - Hafıza ( T.Kö. ) • Fr. 

Memoire 
Hafi - Gizli • Fr. Secret 

Örnek: Hafi bir anlaıma 
Gizli bir anlaşma • Une entente 
secrete 

Hafif - Haflf ( T.Kö.) 

Tahaffllf etmek - Hafiflemek• 
Fr. S'alleger 

Tahfif etmek Hafifletmek• 
Fr. Alleger 

istihfaf etmek - Hafifsemek 
Örnekı Onu lıtihdaf ediyordu 
- Onu hafifseyordu. 

Hafifmeıreb - Yeğnlk 
Hafid - Torun 
Hafiye - Karakulak • Fr. Eıplon 
Hafretmek - Kazmak 
Hafriyat - Kazı· Fr. Fouille 
Hafta - Hafta ( T. Kö. ) 
• hah - ister 
HAh nibAh - ister lıtemez 
BedhAh - Köttıcü-Fr. Maveillant 
Dilhah - GlSnUl isteği 

Örnek: Dilhabınca hareket ede· 
medim • Gönül iıteğince hare
ket edemedim. 

Hayırhlh - iyeli 
Hihtı - istek • Fr, Appetlt, 
deılr 

Hihiıker - lıtekll • Fr. Desireux 
Hail - Engel· Fr. Obatacle 

Örnek: Bu hail de ortadan 
kalkh • Bu engel de ortadan 
kalktı. 

Hail (Hevl' den) (Bak: Mahuf) 
Hain - Hayan ( T. Kö. ) • Fr. 

Traltre 
Örnek: O hainlerin Akıbetini 
herkeı bilir • O hayınların 
akıbetini herkes bilir. 

Hiyanet - Hayınlık 
Haiz - Taşıyan, • de olan, • li 

Örnek: Bu it ehemmiyeti halı 
değildir • Bu iş önemli değildir. 
Yüzbaıı rütbesini haiz oJan • 
Yüzbatı derecesinde olan. 

Haizi ıalAhlyet - Y etklll 
Hik - Toprak 
Hakt renk - Boz 
Hakk (Terlm)-Kazım·Fr.Gravur~ 
Hakkak - Kazman• Fr. Graveur 
HakkiyAt - Kazıt .. Fr. Gravura 
Hak - Hak ( T.Kö. ) .. Fr. Drol 
istihkak - Hak • Fr. Dii, ratloıı 

merite 
Örnekı istihkakımı alamadım • 
Hakkımı alamadım. 

Hakkaniyet - Hakcıhk • Fr. 
Equlte. justice 

Hakşinaa - Haktanır • Fr. Equl• 
table 

lbkak etmek - Hakkı yerine 
gettr'mek • Fr. Rendre juıtice 
Örnek: Hakimler ihkala hakka 
çalışırlar • Htikmenler hakkı 
yerine getlrmete çalııırlar. 

Hakikat - Hakikat • Fr. Verit6 
Hakikat ( ıeniyet ) - Gerçek, 

Rerçeklik • Fr. Realite 
Örnek: ilim ı~miyetlerl araştırır• 
ilim gerçekleri aratbrır. 

Hakikaten - Gerçekten, dotruıu· 
Fr. Rellement, vraimeot 

Hakikatgô. - Doğrucu, doj'ru 
ıözlU • Fr. Veridique 
Örnek: Hakikatgd bir adam • 
Doğrucu bir adam. 

Karibi hakikat - Haklkatıı • Fr. 
Vraisemblable 
Örnek: Bir romanın mevzuu as 
çok karibi hakikat olmalıdır • 
Bir romanın konuıu az çok 
hakikatsı olmalıdır. 

Muvafıkı hakikat - Hakikata 
uygun • Fr. Veridique 
Örnekı Muvaf akı hakikat bir 

(Devamı 11 in~I yüzde) 



10 Niaan 

Halkın Dertleri 
Gümrükte İşi 

Yanıp 

Olanlar Acı 
Yakıllyor 

Acı 

( Baıtaraf 1 inci yOzde ) 
alilraıı nr. Bir ay ıonra yanlır 
hk anlaşıldı. Iıten el çektirilen 
memur yazifeaine iade edildi. F •· 
kat bizim ceıa hAli duruyor ve 
benim altı aydanberi hötün t .. 
ıebbüslerim boıa gidiyor. 

• • • 
Haliç Fenerinde komi11yoocu Bay 

Hamdi de ıunları eöylilyor : 
- Bir çok muayene memur

ları ma!ın vasfını tesbit huauıun· 
da zorluk çekiyorfa,. Bu yüzden 
kırtasiyecilik başlıyor ve bir lı 
aylarca ıUrlhıcemede kalıyor. 
Gümrüklerde muayene memurla-
rının çok mutahaaaıı olmalara 
liıımdır. Yoksa bu hal ve bu 
mn~kOlit bôylo devam edip ıi· 
decektir. 

* • * Beıiktaşta komıiyonou Bay Kemal: 
- Tarife kanununun icmal 

edllmeai lbımdır. Kanun çok 
etraflı ve her madde llzeriode 
tUmulllldllr. Bu yUzdın memur
lar kendi kanaatlerı ile hareket 
etmek mecburiyetinde k•ltyorlar. 
Bundan baıka birçok tahrirat ve 
emirlerle her madde üzerinde 
muhtelif zamanlarda baıka bat
ka değişiklikler yapılıyor, bu 
tatbikat ta memurları ıqırbyor, 
eyi ve kat'i bir tarife kanunu 
yapıluıa mütküllt ortadan kalka· 
cak, itler yarı yanya kolayla· 
ıacak Ye ıUratlenecektfr. . . ... 

. .Adının yazılmaıını iıtemiyen ko· 
mııyoncu Bay H ... 

- GOmrllklerde koınJıyoncu .. 
lardan baıka tlkcarlarada it yap
mak için n lAhiyet v rllmiştir. Bu 
ıalihlyetten iıtifade eclon bazı 
açık gözler Ticaret odasına mft• 
racaatlo dördOncn sınıf tnccar )1 

•eaikaıı alıyorlar ve Ticaret oda· 
11 aidat almak arzuılle hareket 
ettiiinden bu vesikayı kolaylıkla 
elde ediyorlar, ondaa sonrada 
GUmrllie gelib muvazaalı aurette 
)'ani başka tticcarm mahnı kendi 
... :ısı - 1 

(Baotarafı 10 uncu ,Oıd~ ) 
haber • Hakikata . uygun bir 
duyu 

Hakikatbin • Doğru görftf}ll 
Hakiki - OJmuı • Fr. Reel 

Örnek: Bu romanda okudufu· 
nuz ıeyler hakikidir • Bu r~ 
manda okuduğunuz ıeyler oJ.. 
ınuıtur 

Hakiki (Şe'ni) - Gerçek-Fr, Reel 
Urnek: Rftyada görftlen ıeyler 
hakiki dej'iJdir- Röyada görDlen 
teyler gerçek değildir. 

Hakiki - Aaal • Fr. Verltable 
Urnek: Bu yaıınm hakiki •a
naıı ıudur .. Bu yazını~ asıl 
anlamı ıudur. 

Hakiki - Tam • Fr. V~ritable 
Örnek: General... hakiki bir 
kuaıandaadır • Genwal.. tam 
bir komutandı,. 

Hakiki - Hakkatiı, candan· Fr. 
VraJ, ılncere 
Örnek: Hakiki bir arkadaı • 
Candan bir arladat ( hakikatli 
bir arkadat) 

Hakiki - Doiru • Fr. Veritable 
Örnek: 8u yazı yazfyetin hakiki 
t ahlilidil' - Bu yazı durumun 
doğru çözesidlr. 

Hakiki- Sağiçi, hakikiğ • Fr. Vrai 
Örnek: Bu elmas hakiki midir. 
değil midir ? • Bu elmas Ntici 
midir, değil midir? 

Sahih - Doğru 
Ta•hih etmek - Doğrultmak· Fr. 

Rectifier 
Örnek: Bu yanhf duyuğu Tor
&'Ud doğru'ttu. 

Tashih etmek - Düzeltmek· Fr. 
Corriger 
Örnek; Bu yazıdnki yanhşlan 
taıhib ediniz - Bu yazidakı 
Janl ı şları düzeltiniz. 

mab Jmiı gibi g6stererek H ken· 
di imzasını kullanarak it yapı· 
yorlar. it ve muamele bilmedik .. 
leri için hataya düşüyorlar, me• 
murlarıda hataya düşllrüyorlar. 
Bu yllzdcn memurlar dalına mil
tereddid Taziyette kalıyor •e 
yanhılık yapmamak için komis
yoncularıda 1Dpheli g6rDyorlar. 

.............................................................. 
Perl• Sorsasında 

Parls, 9 (A.A.) - 8 Nisan 
tarihli borsa vazl}eli: 

Esham bor:ıa11 daha gevşek 
bir piyasada gayr1muntazam te
mevvücat göıtermittir. Holanda 
paraaının kalkı .ma11 Fransız 
rantlarına hüınil teıir ederek, 

bunlara birkaç punto kaıandır
mııtır. Buna mukabil, buı ya· 

hancı Hham, hiasolunur derecede 
gerilemişlerdir. 

Yerli eaham durgundur ve 
kayde değer hiç bir değitiklik 

göstermemittir. 

Yeni lleırıyatı 
Siyasal bllgller "MUlklye,, -

Bu aylık: ilim mecmuaııının 48 inci 
H) 111 ~ lmııştır. lçinde Ethem Mene· 

menfinin, Muatafa Eminin, Nail Kad· 
ri ~ükrü Adal, Talat Bener, İımail ' ~ Hakkı, )luhımem Feyzinin hukuk 
ve felsefeye, ökonomlye, ıoyııal bölü
me ait birçok kıymetli yazılar vardır. 

KUltDr - lzmirda on bet günde 
bir çıkan bu kültilr ve sanat mecmu· 

111nın 34 Unoü 111.yııı intişar etmiştir. 

-·· · ' .. '. 1. ,. ...... 
1 ••••• , .. _ ,..,.., ,., _ _ _ 

12 Niıl\D 935 Cuma günü 

Mühim Bir Satış 
M. J an Vayinbergin çok zengin 

mobilya, muhteşem giimilş takım· 

!arı, imzalı yağlıboya nefie tab
loları ve çok güzel halılan, bronz 
heykeller, Viyana mefrugo.b Ye daha 
birçok kıymetli eıyalar ... 

BeyoA"lunda .Alyon sokağında 11 
numaralı Perpinyani apartım&DI. 

Muhakkak (~k; ıttp.b":;tz} 
Muhik - Haklı • Fr. Juate 
Tahkik, tahkikat - Gerçin• Fr. 

Eaquele, inıtruction 
Oroek; Suçlu hakkında tahkikat 
yapılıyor - Suçlu hakkında 
gerçin yapılıyor. 

T abkik etmek - Gerçinlemek • 
Fr. S'inatruire, ae llvrer a un• 
enquete 
Örnek; Poliı, bu cllrmtin kimin 
işlediğini tahkik ediyor - Polia 
bu suçu kimin lılediğini ıref'< 
çinliyor. 

Kabill tahkik - Gerçinlenebllir • 
Fr. Verifiable 
Örnek; Bu İf eldeki vesikalara 
1ıöre kabili tahkik görUnmllyor 
- Bu iş eldeki belgelere ıöre 
gerçinlenebilir görünmüyor. 

Ledettahkik - Gerçinlendikte • 
Fr. aprea enquete 

Tahkikata adliye - Tüzel gerçin· 
Fr. Enqucte judicialre 

Tahkikab iptidaiye - llkel gerçin 
• Fr. Enquete preliminaire 

Tahakkuk (Bak. Sabit) - Ger· 
çekleşme, kesinleme 
Örnek. Vergi tahakkuku -
Vergi kesinlemeıi. 

Tahakkuk etmek (Bak. Sabit ol· 
mak) - Gerçekleım•k • Fr. 
Se rcaliıer 

Örnek. Ümidim tahakkuk etti 
- Umudum gerçekleşti. 

Tahakkuk ettirme - Kesinlemek 

Örnek: Verıi tahakkuk ettir· 
mek - Vergi keainlemek. 
Tahakkuk ettirmek - Gerçekle· 
mek • fr. Realiaer. 

Örnek: Bu adam blltlln dtlfb
celerini tahakkuk ettlrmiştiı - Bu 

• 

SON POSTA 

Askeri Rütbe 
Ve Birlikler 

Ôz Türkçe Karııhkları 
Aıkerl rUtbı ve kıt'a lıJmlulnde de 

dıritlkllldır oldu. eı. okuyuc\llanmısın 
b\lnları llyıkıle Ufreamelu.1 için, ,.pılaa 
d•iltlklilıılerl topladık. AtağlJ• ya1.1yorus: 

Tlrkçe Oam-lıca Pranıı:ıca 
----
Er Sefer Hommı 

Erat Efrat Leı hommeı 

Aaker Aaker Soldat 
Erbat Küçüksabll Sona·offlcler 
Onbafl Onbaıl Caporal 
Çavut Çuq Sergcat 
Oaçavq e .. çaVllf Adjudaat Hr· 

awıylal &'•Dt·aı • jor 
Ba9çavu9 Batçavuı Ser&'cnt· Major 
Aıobay Zabit velı:Jll Officler·aıfa-

lraat 
Subay Zabit Officler 
Aıtejmea MD.lblm Sou-Uutınant 
Teğmea 1. Mtlllhlm lJcut•nant 
YHzba11 Yilz.bap Capitalne 
ÔnJlbbap Kıdemli Vlce-Major 

yil:ıı.batı 
Bin batı Blnbaıı Major (coman-

dant) 
Yubay Kaymakam Lleutıııant -

Colıael 
Albay Miralay Co'oael 
Tufbay Liva K. Colonel co-

lllralay m.andaat la 
Brlgadı 

Tufreaeral Liva K, GenMal da 
.. rllva Briaadı 

TU rn i'aneral Fırka K. Genaral de 

Mlrlln dlrlaloa 

.ı.<:orl'••waJ Kolordu K. Gneral Co-
Ferilıı Dlandaat •• 

cupa d" .... 
Dlff 

General Birinci Ferik G-enl 
Mar ... I MOtl• lılarecbal 

Komutanlık kaaaadaalılı: Coıuadement. 
{Manga, Takim, Balllk, Tabur, Alay ve 

fTUP kumandaabkları terldp'ulnde ıalnı• 
kuınaadaa yerine komutaa kellmeal lı:on• 

muıtur.) 

Dlicr blyUk birliklerin komutaahklarıaıa 
kartı 'ıldarı 9ualarchrı 

Tuğkom\ltan Llwa lnamand .. Geaeral de 
Brirade 

TUnkomutan Fırka • G, de DIYiıloa 
Kolordu • G. do Corpa 

Korkomutan d' araıee 

Orkomuta• Ordu • G. d' Armee 

Baıbut Batllumudaıı Ccneral111lme 

Dlğeer askeri rUtba ve bir· 
ilkler: 

Tufay Lı .. , .•.. TUmea Fırka Dfrialoa 
Grup Grup Groupe 
Oatıubaylar O mera Off·clen 

ıuperleure• 

Generaller Erkb Geaerawc 
O.t Mafevk Superfeur 
Aat Madun Sul.ıalteraı 

Kwaay Erkbıharblye Ebt-llajor 

Kurnıayıubay Erk&nıhup Of!iclcr d' 
ubti Etat-fv'aJo r 

ez:: 
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I! 
BOVOK 

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

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

ikramiyeler ve 50.000 liralık mükAfat vardır. 

Y a1ovada Otel inşası 
Kapalı Zarf Usulü ile Ekıiltme ilanı 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden:. 
1 - Ekıiltmeye konulan iş (Yalovada otel intaS1) dır. 

(Elektrik, kalörlfer Ye sıhhi teaiaat ve dlj'er teferruatı bera• 
herdir) 

Keıif bedeli - 350.816 - lira - 95 - kuruıtur, 
2 - Bu ite ait ıartnamelcr ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnameıi. 
B - Mukavelename lihikaıı. 
C - F ennl ıartnamo. 
Ç - ., ti lahlkaıı. 
D - Elektrik te1iıatıoa ait umumi ıartname. 
E - ti teıiilsatı IAhikası. 
F - Kalörifer tesiaatı umumi ıartnameai. 
G - " ,, fenni ıartnameai. 
H - Mahal listesi. 
1 - Sıcak au tesisatı fenni ıartnameal. 
J - Asans6r tesisatı fenn1 ıartnamesi. 
K - l:ıolasyon vant:Iaıyon ıartnameıi. 
L - Dere yatağının değiıtirllmesine ait prtname. 
M - lnıaat keşifnameai. 
N - Projeler. 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı - 17,5 - lira bedel 
mukabilinde Akay ldareıi Vezneılnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22/4/935 tarihind~ Pazartesi günll ıaat 15 te 
Galatada KöprU batında Akay İdaresinde yapılacaktır. 

4 - Ekslltme kapalı zarf mıulU ile yapılacaktir. 
5 - Eksiltmeye girmek için lıtekHnln 17783 Ura muvakkat teminat 

yerme.i, bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz olup göıte,.., 
mesi llzımdtr. 

A- 100 bin liralık otel, Banka veya idare binası yapmıı olduğuna 
dair Naha Vekaletinden almmıt bir veıika. 

B - MOnakaaa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3. Uncu maddede yuıh aaatt8' 

bir aaat evveline kadar Akay U. MUdürlüğllne getirilerek 
Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta 

ile gönderilecek mektupların nihayet 3. tıncll maddede yaııh 

1&ate kadar gelmit olmaaı ve dıt zadın mühllr mumu ile 
iyice kapatılınıı olması lAzımdır. 
Poıtada olacak geçikmele.- kabul edilmez. (t740) 

Örnekler: 1 . TU~kiyede millet HUkkam - HükUmenler 
hAkimdir - Türkiyede ulus ege• HükUmran - Hükllm aUren • P,~ 
mendir • En Turquie la natlon Souvcraln, regnant 
est ıouveralne. Hakim olmak - Baıatmak .. r... 

2 - Adliye Vekaleti hAklmler Domineı 
için yeni b ir kşoun hazırlamak· 
tadtr • Tüze Bakanlığı hükfı· 
menler için yeni bir kanun 
hazırlanmaktadı,..Le Minlster de 
la juatice eat en train de pre. 
parer un nouveau projet do 
lejuge•. 
3 - Millet MecUainde hAkim 
olan kanaate göre • Kamutayda . 
htıkOm ıüren kanaate göre • 
Selon le corvlction prepondC.. 
rante de la G. A. N. 

4 - Ordu, bllttin hakim tepe
leri zaptettl • Ordu, hlltün baıat 
tepeleri ele geçirdi • L' armee 
ı'est emparee de tous les som• 
meta dominant. • 

' 

Örnek : istiklal duyguıu köldl 
olan bir millete kolay kolaJ 
hikim olunamaz • Erkinlik du:r
gusu köklO olan bir ulus kolay 
kolay başatılamaz • Une NatloD 
qui a une conıcience profonde 
ıe son independce ne peut pal 
elre f acilement dominee. 

- .. ·- .... ~ ................. ~._. ...... _....,...._ 
Önergeler 

Kılavuz sözleri llzerine, her 
liıtenin (SON POSTA) da çıktı• 
ğmdan baılamak üzere bir ay 
içinde, isteyenler yeni blr önerı• 
ileri ıürebilirler. Bunlar T. D. T. 
C. Genel KAtipliğlne şu ıekll 
altında g6nderilecektlr. 

lıteyenler bunu keıip aradaki boıluklarl tercihan daktilo ile dol
durarak Türk DUi Araşbrma Kurumuna aönderebilirler. 

O k 1 ~ 
ımanlıca • • • • • • kelimeaine kılavuzda _ • • • • • • arş.;ıganı 

uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum. 

Sebebi (Kıaaoa) •••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • ••• • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
önergem ıudur : . . . . . . • . ( ı) imza 

(1) Burada biı öraeğe göeterilmjycn yazılar üserin• ltiı teY ) ııp llırr 
mıyaoaktır. 

- --
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n mükemmel 
ıraş bıçağıdır. 

Şimdiye kad.r icad olunan bQUln traı bıçakları aruında en mOkemmel v4 ea fevkalade olduQ'u tahakkuk ehniıtir. PJyaaada mevcut traş bıçaklarını 

ıaıırtmııtır. HaHD traf bıçatının 1 • 2 • 3 - 4 numaralı gay~t kukiıı n huHı tarafları vardır ki her bir tarafile lAakal on defa traı olmak kabildir. Bu 
heupla S kuruıluk blr adet Ha1an Tıraı Bıçaj'ı ili 40 defa ve ıalak bardak ile bilendikde yü:ı defa tırat yapılmak mUmkOndür kl dlnyanua hiç bir 

bıçatJnda bu meziyet yoktur. Huaıı bıçafı fıteditinl:ı halde baıka marka verirlerse aldanmayınıL Taklitlerinden 1akın11u.ı. FJyah 1 adedi 6 kuruıtur. 

10 adedi 4S kuruftur. Ha1an depoıu, Ankara, f.tanbul, Beyoğlu. 

En şiddetli ağrıları 
·v erli Erkek Şapkaları 

Sümer Bank 

Ye 
P z a ı 
Pazarıaı-ıa ıatblı ller mal 

gibi yerli ,apllalar da 

GÜZEL 
SAÖLAM .. 

ucuz 

ve son moday~ aygandar. 

iıtanbul - Ankara • Beyoftlu - izmir - Samsun 
' 

GRİPE yakalanmamak için 
hergün bir kate 

" . 

.. 

--
111 il 

1 eser 

1 lat•nbul Belediyesi lllnları 1 
Kumaıı belediyeden v•rllmek üzere 1:. elediye zabıtaaı memur• 

ları için beher takımı bir eeket, bir pantalon ve bir ka1ketten 
ibaret 261 takım elbise açık ekılltmeye konmuıtur. Beher takımı 
kaıketile dikiıinin tahmin bedeli 430 kuruşlur. Şartnamesi Levazım 
MftdUrlüğlinde görülür. istekli olanlar 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika ve 84 lira 20 kuruıiuk teminatile eksiltme a-Unft olan 
22/4/935 Pazarteai günü saat 15 te Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (1701) 

~ -tc 
Ketif bedeli 1205 lira 50 kuruı olan Kadıköy Moda caddesinde 

Arif Peıa ıokağmdakl bahçe duvarının geri çekilmesi iti açık 
ekailtm•y• konmuştur. Şartname 'H ketif evrakı Levazım Mtldür· 
IUğünde görülür. Ekıiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 00,50 liralık teminata ile ihale günü olan 
11/4/935 Perıembe ıfinU saat 15 te Daimi Enclimende bulun
malıdır. (1563) 

* Jıf-Menba ıu kaplarında kullanılmık üzere 1, 160,000 tan• 1 No.lu 
beyaz, 390,000 tane 2 No. h kırmızı ve 85,000 tane 3 No. h yeşil 
ve 10,000 tane 1/2 No.lı beyaz ki cem'an ı ,645,000 tane ntımunesl 
veçhiJe aimena marten çeliğinden yaptırılacak kapslll açık eksilt
meye konulmuştur. Boyalı çelik kapsülün beher bin tanesi 170 ve 
boyasız kapsülUn beher bin tanesine 157 kurL~ bedel tahmin olun• 
muştur. Şartnameıi ve nllmunu!, Levazım MndUrlUğUnde görUIOr. 
Ek11iltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı kanunda yazalı vesika ve 
197 lira 23 kuruıluk teminatla ihale gllnll olan 11/4/935 Perıemb• 
aünü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (1501) 

-\1( >f 
Fatihte Yangın yerinde Plrinççl Sinan mahalleainin Yeniç•ıme 

caddesinde 39 sayılı H•cı Muıtafa mektebln;n villyet namına tes
elli isteniyor. Bu yerin tapuda kaydı bulunmadığından senet.iz 
tasarrufata kıyaaen tahkikat için mahalline memur gidecektir. Bu 
yerde iddlai taaarrufta bulunan varaa on beı gllne kadar evrakı 
milıbitelerile beraber latanbul Tapu Başmemurluğuna veyahut tah· 
kikat gllnll olan 21/4/935 günü saat 9 dan 14 da kadar mahallinde 

: hazır bulunmaları ilin olunur. (1824) 

1 alınız 

NiZAM~ 

SAÇ.LARI 
Gençlik ve Güzellik! Nafıa Bakanlığından: 

Besler • Kuvvetlendirir • 
Döklllmeılni ke1er • U.zatll'. 

PETROL NiZAM 

... ; ., lstanbul Birinci lfll• Memurlujundan 

Aıop Abalıyana ait alacaklılar ııra cetveli 
Kayıt 

No. 
Alacaklı Talep Kabul ııraaı Ret Reddin ıebeplerl 

olunan oluna• oluoaa 
1 Kimil nkili: Avu- 19000 19000 6 00 00 

kat Ömer Faruki 
2 Hazine 1550718 00 O Hi50718 Dnlet ıuruında tet• 

3 Kenan; Birincl Va .. 
kıf han No. ii3 

4 . Ratit vekili; Avu· 
kat Andırapirim. 

115468 

00 

00 

lS Madam Keıityan 20000 &:. 00 
vekili Avukat Ke-
nan Ömer 

o 247 

o 115468 

o 20000 

kik edilmekte ve he-
nUz bir k.rar çıkmamıt 
bulunmakta oldutuo
dao ret edtlmlttir. 
MIHliıin defterind• 
Nukayyit olmadıfın

dan reddedilmjttlr. 
Müfliıln borcu oldu§'u 
anlatılmadığından ret 
edi'mi9tir. 
Davuı derdut olup 
henGz: hUkllm veril
~diji ıibi borç dahi 
Maltkuk etmediğio-
de'n rd ıdilmlfti.r. 

MDfllı Agop Abahyan muuına mUracaat eden bet alacaklı olup bun
lar 55908 lir 86 kurutun kayıt ve kabu:ünö talep etmitler ve yapılan tetkikat 
üzerine jahıı2: bir kitinin 19900 lira aluatıaıa kabulüne n 6 ın~ı aıraya 
kayıt ve ,dJj~r . df>r.t ~l~c~~lının iseklerl 36908 lira 86 kurutun yukardakl 
eabaptan dolayı reddine karar verllmittir. • · · 

Alacakları kabul edilmit olan alaeaklıl~rın 985 aeneal mayııının 2 inci 
Perıembe a-Unn ıaat ikide yapılacak olan ikinci toplanmada hıu.ır bulun-
maları lllz:umu itbu .. ,. cetvelile birlikte ilin olunur, (10300) 

, Haydarpatada sif aupalan tHlim şartile ve klarlna kanalı ile 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarındanı 

·Balsamin kremi 
Teninizin latif tazel.ğini, cildini

zin car.ip tarave'tinl ancak (BALSA· 
M1N KREMİ)_ le meydana çıkarabi
lininiı:. Güzellik: sırrını terkibinde 
aaklıyı.n ciddi ve şayanı itimat elli 
eenelilc bir güzellik kremidir. Bir de
fa ( KREM BALSAMl.N ) kullanan 
baıka krem knllımamaz . 

· Tanmmıt ıtrıyat mağaı:alariy]e 
büyük eczanelerde bulunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeai No. 83 

muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet komplı telgraf fincana 

açık ek•iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/6/935 tarihine rastlayan Pazar ıünll aaat 15 de 

Ankarada Bakanlık malzeme Mtıdürlilğ'Unde yapılacaklar. 

isteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35, 10 llralak muvakkat 

teminatlarile birlikte aynı atın ve aaatte komi•yonda bulunmaları 

lazımdır. IstekliJer bu husustaki ıartnameleri para1ız olarak Anka· 
rada Bakanlık malzeme MUdürlüğlınden alabilirler. "1652,. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
·------------------------------------400n yaprak 97 X 100 eb'admda Sellofan 
10000 adet 36 X 60 ,, araları ince beyaz tefrik klğ,tlı 

beyaz Aleminyom 

250 adet 28 m/m Ali . yaldızlı ·bobin. 

100 adet 25 mim kAğıt yaldız~ı bobin. 

idaremiz ihtiyacı için ıartnameıl ve nümunesi mucibince 

yukarda yazılı eşya P.azarhkla aatm alınacaktır. Vermek lıteyeolerio . • r • • • 
22141935 tarihine ıntısadif Pazartesi günü .... saat 14 de % 7,5 

g.Uvenme para~rıle Cibalide Levazım . ve . MUbayaat Şubeılne 
müracaatları. ( t 665) 

1 • 

1 . • 

· Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile baıbrılacak olan dahiliye evrakımn 

17/Niaan/935 tarihinde mUnakasası yapılaceğmdan tal_iplırln komiı .. 

yona müracaatları. 

Sahibi : R. Kökçü 

(1797) 

Neşriyat mUdürü : Tahir 

&on Posta Matbaası 

ASiPIROL NECATI, GRiP, NEZLE, BAS VE DiS AGRILARININ· KAT'İ iLACIDIR. Deposu: Salih Necati Eczahanesi 
Bahçe kapıda 


