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NezipKahvelerin
de Zahter 
içiyorlar 

Nezip (Huıuıt) - Neı:lp kah· 
ye)erlnde çay ye kahve yerine 
daha çok kekik içilmektedir. 

Her yerde yalnız etlerde •e 
pirzolalar da gtb.el koku için kul· 
lanılan kekik burada çay ıibl 
lçlimektedfr. 

Kekik kurutulduktan ıonra çay• 
danhkta timdi çay gibi demlen• 
mekte •• çay gibi içilmektedir. 
Burada buna zahter adı veril
mektedir. Zahter hem koku ltiba· 
rlle ıDzeldlr, hem de 11bhate 
faydalıdır. Buraya lier ıelen ya
bancı bir iki ıtın içinde zahtere 
ahımakta ve hemen kahve •• 
çay tiryakllijfol unutmaktadar. 

Nezipte bahar yeni bir çalıı· 
ma devresinin baılanııcı olmut· 
tur. Çok çalııkan olan Nezlpliler 
bağlarını •e bahçelerini t1mar· 
lamakta, yeni yılın bereketli 
mahıulOnll almaya çahtmakta· 
dırlar. 

Kaçakçılık mUcadelHI de•am 
etmektedir. Geçmiı yıl ve aylara 
göre kaçakçılık Yak' aları yOzde 
ıekıen azalmıştır. Antep • Nezlp, 
Diyarıbekir • Van yola bu yal 
ikmal edilmiı olacaktır. 

Tömbeki 
T ccrübeleri 

Konya Civarında iyi Ne.tice 
Verdi 

Konya (Husuıi) - 4 ıeneden 
beri Hadim, Aladai mıntakala
rında ekimi yapılan tömbeki 
mahsulü (50) bin kilo olarak elde 
edilmişt i r. Bu tömbekiler nef aaet._ 
içim ve clnıl itibarile Asfahan 
tömbekileri ayarına yaklaımııbr. 
Şimdilik ıatış fiatı 50 ile 100 
kurut arasındadır. 

Konyada Bir idam 
Konya (Husuıt) - 5 sene eY· 

vel bu aylarda Beyfehrln Y ahla• 
ıon köyü muhtarı Mehmet ile 
Seyid Aliyi öldüren ve idama 
mahküm olan Hüseyinler köy ün

den Mehmet oğlu Ahmet, evvelki 
1&bah hUkfımet meydanında 

asılmıttır. 

SON POSTA Nisan 25 

Bolluk Yılı Kon yada İktısadi Bahisler 

1 1 

Son Günlerde 
Bereket Müjdeliyen 
Yağmurlar Yağdı 

ı ·Zonguldak Pazo-

Konya, (Huıuıt) - Havaların 

iyi gldlıinden, gtınlerin gUzel ge· 
çiıioden öyle anlatılıyor ki bu 
yıl Konya Ye mülhakatında ekme, 
biçme işleri çok verimli olacak· 
tır. Son zamanlarda bu havalide 
bol bol yağan yaj'murlar, tecrU· 
belilerln söylediklerine göre, ku· 
raklık ihtimallerini tamamen or
tadan kaldardığı ılbi bolluk mOj· 
declıl olmuıtur. Bereket yatmur· 
)arının tam zamanında yatmaaı, 

b•hçıvanların sebze ziraatine kuY• 
Yet vermelerini neticelendirmiştir. 

Bu menim kuraklık ihtimallerinden tamamen uzak olan güzel Konyadan 
sevimli bir görünüt 

Haber verildiiine ıöre, bu 
mnıim Konyah!ar ıebzeyi, diğer 
ydlara niıbetle daha bol ve daha 
ucuz yiyeceklerdir. · 

Bereket yağmurlarmın 1&yfiye 
kiralarına teair ettiği de ıöylene
billr. ÇDnktı mevaimln iyi Ye ıtı
zel ıideceğini anlıyan bai ~e 
bahçe aahlblerl kira tlcretlerinl 
ı•çen yıllara niıbetle timdiden 
bir mikdar arttırmışlardır. 

Kırkağaçta 
Bu Yıl iki Reımi Eina, Bir 

Fabrika Yapılacak 
Kırkağaç ( Huıusi ) - Beledi· 

ye meclisi 935 bütçesini 46907 
Ura olarak kabul etmiştir. Bu yıl 
yeni bir itfaiye garajı, buhar ile 
mUtebarrik bir elektrik fabrikası 
lnta ettirilecek, Foça suyu kasa
baya aktıdılacak ve çamlık me
sireıi açılacaktır. Bu yıl muha· 
ıebel huıuıiyede bir mekteb ko· 
narı yaptıracaktır. 

Ziraat Bankası Emette Bir Şube Açtı 

Emd Ziraat Bankaın açılırken 
Emet (Husuıi) - 92 parça köyll olan kazamızda Ziraat Bankaaı 

tarafından yeni bir ıube açılmıthr. Buradaki nüfuı ıayısı 48 bindir. 
Banka ıubesine 110 bin lira ıermaye verilmiıtir. Bankanın küıat 
reami de yapılmııtır. 

Kükürt lhtikarına 
Meydan 

Mardin de 
Büyük Bir Konferans Sa

lonu Y ap1lacak 
Mardin (Huıuıi) - Vilayetin 

yeni bütçesi hazırlanırken bu yıl 
kUltllr ve yol işlerine fa-ıla ehem• 
miyet verilecek cumhuriyet mey· 
danında büyük bir konferans 
salonu yapılma11 içinde bütçeye 
tahsisat konulacaktır. Sıtma ya• 
pan Nusabin bataklığı da kurutu• 
Jacaktır. 

Adapa.zarına Cins 
Aygır Gönderildi 

Adapazarı ( Hususi ) - Yeni 
yıl aıım mevsimi başladığı için 
çifteler aygır deposundan buraya 
1 safkan, 1 yarımkan Ingiliz, 
1 safkan, 1 yarımkao Arap 
aygırı gönderilmiştir. Eunlarla 
halkan hayvanlarma bedava aşım 
yapı:maktadır. 

lnegölde 
Eir IV-emur Üç İşe Bakıyor 

lnegöl, ( Huıust ) - Mahke· 
me baı katibi bav Ata Nuyan 
hem Y ekit hakimliğine tayin edi· 
len müddeiumuminin, hem de izin· 
li olan icra memurunun vazifele
'erine vekalet etmektedir. icra• 
dan ve kalemden birer kitipUk de 
mUnhaldir. Bir adamda bu iç 
vazife birleıtlğl, kadroda da nok· 
san olduiu için itler biraz dur
muı gibidir. Baı kAtip Ye arka· 
daıları lılerin durmamaaı için 
ıece gündüz çalıımalanna rat
men her iti saatle baıarmak im
kanını bulamamaktadırlar. 

rının /?aideleri 
Zonğuldak, (Hususi) - Evvele 

Zonğuldakta pazar kuru!mazdı 
BllAhara köylülerin ıehre geli 
satış yapmıya başlamalara ve gü 
geçtikçe çoğalmaları, halkın d 
bu k&ylii ahı verişine rağbe 
g8ıtermesl burada bir pazar ku 
kurulması .zaruretini doğurmuı v 
blSylelikle her hafta Cumartes 
gllnlcrl kendiliğinden bir paza 
ku~•1İmıya baılanıimıştır. 

Pazar çok kısa bir zama 
içinde büyümllf, Zonğuldaklıla 
yiyecek Jhtiyaçlarından bsıka gi 
yecek, ıüslenecek ye yakaca 
ihtiyaçlarını da buradan temin v 
tedarike ba~lamışlardır. 

Pazar şehirliler için olduğ 

kadar köylüler için de birkaç ba 
kımdan faydalı olmuıtur. Köyl 
bu pazar dolayıaile her baft 
şehre kadar blr geıiotl yapmakt 
bu sayede görğllsünU ve bilğlsiD 
arttırmakta, aynı zamanda da ma 
lanı değer fiatile 1&tarak par 
kazanmaktadır. 

Zonğuldak pazarında her haft 
400 kadar serıJ bulunmakta, ıer 
baıına belediye tarafından vaaa 
10 kurut reıim tahsll olunmak 
tadır. 

Zonguldak - Filyos hattı iıta 
ıiyonu yapılınca timdikil iıtasiyo 
yerinde bulunan bu pazar başk 
yere kaldırılacaktır. Sonra hal 
pazarın cuma günleri kurulma11 
iıtemektedir. ÇUnkü memur v 
işçi sınafı cumarteal glinü işt 

oldukları için pazardan hakkil 
iıtif ade edememektedirler. Paıa 
kuruluıu tatil ıUnline tessd 
ettiii takdirde ahı verit dah 
çok olacak, hem dükkAn ıahi 
esnaf ahı verlıinden bir gil 
kaybetmeyecek, hem de memu 
ve işçi ıınıfı pazardan daha geni 
mikyasta latlfade edecektir. 

Bereketli Bir Ail 
Bir Adamın 45 Oğlu, Kı 

Ve Torunu Var 

-·······················-··-··-·-·---·-· -·-···-· - · Veril mi gece k 

lzmirde Domuz 

Mücadelesi Ve 

Sürek Avları 
Uşakt~ Belediye Çahşmaları 
Uşak (Hususi) - Belediye 

arapca sokak ve mahalle isimle
rini değiştirmif, Tnrkçelerlnl le.
halara yazdırarak sokak baıları• 
na astırmıştır. Kanalizasyon ve 
yol tamirine de baılanmııhr. 

Bahkeıir - Ova k6ylerlml 
den buraya iki 1aat meaafed 
Balıklı kBytında Ha1an oil 
Mehmedln oiul ve torunlarını 

aayııı 45 tir •• hepıl de ıağdı 
Mehmet Dç defa evlenmiı, karı 
!arından yalnız birisi sat kalmı 
tar. Ttırklyeoln en kalabalık all 
ıinl teıkll eden Bay Mehmed 
yardım yapılmasma ve mtıkif 
verilmesine teıebbüı edilmiıtir. 

-

' Son Posta 
Ye."''• ely••t. H•ncUe n H•lk r•••te91 

lieki Zabtiye, Çatalçeom• tokalı. 2S 
l&TANBUL 

OazelemiıJe çıkao .Jt.ı' 
ve resimlerin bütün h lan 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

ABONE FIA'll.AAI 
1 8 3 1 

Sıne Ay A1 A1 

"'· ICr. "'· "' TORKIVE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBt 2700 1400 800 300 

Abone l>edeli peşindir. Ad ree 
deği~tirmek 25 kuruatuı. 

"""' 
Gelen euralc ıeri unllıne .. 

Hlnlardan mes'uliyet ah1111taz. 
Cevap için mektuplara 10 hıuıluk 

pul ilıi vesı lazımdır. 

il' 

• Posta kutusuı '41 latan.bu! -..., 
Telgraf a Sooposta 

.... Telefon : 20203 .... 

1 

' 

lımir, (Huauıi) - Menim do
layısile kükürt aatıılarmda ihti• 
kir yapı:maya baılandığı görül· 
müş, Keçiborludan 300 ton kU· 
kUrt piyasaya sevkedilerek bağ· 
cılarımız mütklil&ttan kurtarıl· 
mıtbr. Ayrıca Sümer Bank ta 
(2500) tonluk bir müsaade almıt 
ve ıipariıte bulunmu9tur. Keçi· 
borlu Kükürt fabrikası. Haziranda 
yeni imala ta başlayacak, piyasa 
k:.ikUrtıUı. bırakılmayacaktır. KU· 
kUrt ihtiklrı yapaolann tiddetle 
tecziyeai için Ankaradan Türk 
ofiee emir ge!miıtlr. 

lzmir Muhaıebei Hususiye 
Tahkikatı 

lzmir, ( Hususi) - Bergama 
ve Dikili muhasebei huıusiye me
murlarile lzmir muhasebei huıuıi
ye müdürUnUn alakası bulundu· 

ğu mubasebei huıusiy• au: iıtimall 
h adisesinin tahkiktı Uç.Uncu ıorgu 
hakimliğince neticelenmittir. iddia 

makamı, eıa1 hakkında milta· 

l leasım bildirdikten ıonra karan 
verilecektir. - * 

lımir, (Hususi) - Yaban do· 
muzlarile mlicadele~ e girişilmiıtir. 

Her hafta vilayetin muhtelif mın· 
takalarmda büyük ılirek a•ları 
tertip edilmektedir. 

Bu hafta Bulgurca köyti civa· 
randa tertip edilen sürek avına 

vali General Kazım Dirik te 
lıtirak etmiıtir. 

Çetirıe, Sakar alanı ve Köpek 
çayı mevkilerinde yapılan Uç ıO· 

rekte on dört yaban domuzu 
telef edilmiıtir. 

Corumda Halkevleri Seçimi 
Çorum, ( Husuıt ) - HalkeYI 

komiteleri için yeni 1eçlm yapıl· 
mııtar. Seçim ıonunda baıkanhta 
HRıan Ölçek, ıoyaal yardim ıu· 
besine Bayan Melek Nusret, dil, 
tarihi ve edebiyat ıubesine Rıfat 
Rami Arıncı, temıil ıubeaine dok· 
tor Şemseddin, köycülük ıubesine 
Ihsan Sabuncu, gUzel aan 'atlar 
ıubesine Sadi Leblebici, spor 
ıube1lne Naylm Atalay seçilmlı· 
lerdlr. 

Bir Kız Kaçırma 
Bunun Neticesi Bir Biçare 

Berbat Oldu 
Acıpayan (Hususi) - Alie~ 

din köyünde birkaç gün evvel çok 
çirkin bir kız kaçırma hAdiaesi 
olmuştur. Köyden Ahın.at oğlu 
SUleyman ile lımail oğlu Mehmet 
13 yaılarmda Mehmedln kızı Ha· 
nifeyi kaçırmışlar ve ya~ lada 
kirletip bırakmıılardır. Müteca• 
vizler yakalanmıştır. 

Bir Kız Kaçırma 
Ve Karakolda Bir Dövüı 

Nisan Balığı Gibi 
Adana (Huıuıi) - Yumurt 

lak nahlyeainden gelen bir hab 
re göre, 17 metro uzunluğunda 
balık kendini karaya vurmuş 

halk bırafından sahile çekllmiıti 

SUTUN ULKE.Y 
HERC.U 

..,. 
DOLASAMAZSI NI 
FAKATI 

~nPos .. 
OAKİ ~i~ fLP 

BüTÜN Ul.KEYİ HER c;.UN l)OL 

Adana (Husuıi) - izze t ia· 
mlnde bir köylü Elife isminde bir 
kızı kaçırmıt ve zabıta tarafmddo 
her ikiıide yakalanmışlardır. Eu· 
nu duyan kızın babn sı ç:ngene 
Celil, karıaı Fatma ve al< rabalarm· 
dan dört kadm iki sevgiliyi tat· 
lamıılar, ıopalarla hücum etmİf" l 
lerdlr. 9ilıiııiııııMaıılMlıiiııiıl&ıil_llllll ___ ....,. 



t mi 

u: Mükemmel Bir 
Der 
Aldım,, 

En olgun olan miJletlerdlr ki fırka 
rnücııdelelerinden en az tee110r du• 
)'arlar. Bu, tabii bir ııydir. Fırl~a 
DıUeadelelerinia en fazla t .. ir yaptığı 
Jerl r İH ihtira11n hllkllm ıOrdüğl 
cıııniyetlerdir. Buralarda niıbe~eo daha 
iptidai zihniyet hakimdir. icabında 
tne\'kl terketme1i blllnmeyen, ıiyast 
bir Aı0cadeledın rnıığl6p çıkınca 
hın, almak atvdaaına dGıülen yerler• 
de bu fel&ketler biriblriai konlarlar. 

C nubl Amerik• htlkuınetlerlaia 
nt~tnadi dahili cidal içiade yaıa· 

tnaları itte buadandar. 

Bir ıalaal ile ıiıe dlıtlncimi daha 

iyi anlatmıı olacatım, ıaoırım: . 
Maruf Amerikan ıoı)•alııt 

Dluharrirlerinden Upton Sinchlalr 
geçenlerde kıımi intihabat yapıl
dıtı zaman Kaliforniya nlilill 
için namzetlitini koymuı ve vaz:yet· 
ten ınımnuo olmıynn halkın ıöı:Dnl 
~aınnıtırrnak için ıöyle bir proıram 
•le ortaya atılmııtı: 

Kaliforniyada fakirlık beniın idareoıle 
beraber nihayete erecektir. 

Fakat onun bu cazip proıramı 
lllOntebipler Ozerfnde bOyük bir t .. ir 
)'apınadı. iktidar meYkiindeki demok• 
rat partinin mOzah retloe raAmen 
Parlak bir surette maklilp oldu. Ma· 
naafib kendisinin intihap edilmeıi için 
Yapmaya mecbur olduğu mauafı, 
neır ttiği bir kitap ile çıkardı. Bu 

kitabın adı: 

"Ben, Kaliforniya valiıi .• ,. 

Dir. 
Maamaflh Hçl•d• aıuYaffall ola-

rn8110ca Uptoo Slnclafr artık politl· 
itaya karsımamıya karar vermlt YI 

ti dl de ıu kitabı neıretaıiıtlr. 

11 Mllkemmel blr dırs aldım.,. 
Upton .;ınclalr solı okunaD l>ir 

llltıb · dl Her ikı kitabı da debıetli 
arrır ~ . 

•atıtnuıtar. f .akat oh polıtlka~ı 11fatıle 
Laik ona "mniyet etm aııf, o da 

~nu nnlamııtır. 
Nitekim politika ıaha1ındaa çekil

ltıe11 ve çekllmulni bilmHİ de bunun 

bir d•lilidir. 
Ne mutlu ona v• H mutlu bu 

derece haıuıiyetl• laakkıaı l'özet•· 
bilen bir mlllete. - Silreyya 

25.4 -985 
Edebi 

TefrlkemuE 
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Fransız ukavele· Siyaset Sahnesinde eharetli Bir C 

sininİ~ ~nlaşılıyor ~· ~~~~~~~~~~~~~~ 
Paril, 25 (A.A.) - ffııyııı ajan11na 

Moıkovadan bllcHriliyor: . 
Bekleamiyen bir hAdlıt çıkmazsa 

komiserler heyeti bu 1&bah toplııoa• 
caktır. Franu • Ruıya muahede.ine 
milteallık ıon mOzakereler dolayıslle 
Ruıyanın \'aziyetlol mClaakaıa ede-

cektir. 
SoYyetlerln dıt ılyuetlerinl bilen 

fahsiyetlerle yapılan huıuıJ kon~f-
malardan alınan hia, umumiyet itfbarıle 
gayrimtlaalt defildir. Ônilne geçil•· 
meyecek mGtkOlat hiçbir yerde ileri 
ıOrülmemektedlr. Bu umumi temaylll 

R Fransa tarafan~an izhar 
u17anın • ~ . 

edilen mefrU enditeleri ımkan . n~s-
betinde nazarıdikkate abcatı Dmıdınl 
vermektedir. Yeni taahhütlerini uki· 
lerile telif etm k, Almanya tarafından 
hücum gelmesi tehlikeıini be~taraf 
etmek ayni zamanda da ademıtecn• 
vDz 'mukavelelerhıe Lehiıtanın da 
girmeeini kolnylaıtırmak is.t~yen Frıı~
ıanın il)rüf tekli burada ıy,ce takdır 
edilmektedir. Buna mukabil Ruııyada 
da Almanyayı çenber altına almanın 
hiçbir yaman mebzuubabı ol~adı~ı, 
sadece sulh aiyıuıetlnl kabul cttıracok 
kadar kuvyetli bir dostlar grupun~n 
teıekkülil istenildiği cenbı verıl· 
mektedir. 

Danimarka Yalnız 
Başınadır .. 

Stokholm, 25 (A. A.) - HllkGmet 
artiıine mensup olan matbuat gibi 

rsoıyal Demokrat) gaıetHi de Uluılar 
Konıruiade Danimarkanın bütOn 
Baltık devletleri Ue mGttehiden hare
ket ettiğini söyleyen Alman ııızett· 
lerlnl t•nklt ediyor ,,.. diyor ki : 

" Halbuki D"nimarkanın Dıt iılerl 
Bakanı Uluılar Kongreaiade nıe~~e: 
kttiain mOnferideo hareket ettıtını 
aarahatle slSylemfeti. 

Neden Altında Ke.lanlar 
Johannesburg, 24 (A.A.) -

Poçefıtrom civarında ıu altmda 
kalan bir madende çalıımak~a 
olan Uç Avrupalı ile 42 yerlinın 
yaıar bir halde kurtarılma~arı pek 
aı muhtemel görülmektedır. 

e== :::ıs== 

No. 
t":ı•ıta: 

Vehmut Yes•rl 47 

Reeim, c nb z mevkiin.rn f.ıgiltereyi kcn .. r ... r <1 d..ı b, tar.tfla Ruı;ycıyı 
temıll n $talini, ltalyayı temsilen Muııoliniyi ve Fransayı temsilen de Lavalı 
göstermektedir. ÖbOr iki kiti ise Almıınya ile Japonyadır. ingilterenin tered· 
dOtlO ılyHetine n iltihak edeceği tarafı bir türlü t yin edememesini telmihen 
lngiliz gazetelerinde neşredilmektedir. 

e 
Değişiklik Olacağı Söyl niyor 

Parls 24 (A.A.) - Matin ga· göre, B. makdonald ile B. Bald-
ı tesinin Londra muhabiri, lngi- vln, mevkilerini ınUbad lo ede-
liz kabinesinde değişiklik olacağı ceklerdir. Başvekalete Maliye bn· 
hakkmd ki rivayetleri bildir· kanı N \ille Chamberlain'dan baı-
mekt dlr. ka namzed olmadığı söylenm k· 

En çok dolaıan rivayetler tedlr. 

Fransa Üzerinde 
Alman Tayyareleri 

Meç, 25 ( A. A. ) - Alman 
tayyareleri huduttaki İ•tihkiim 
hatları üzerinde tekrar uçmaya 
baılamıılardır. Geçen hafta göz• 
cUle ( Zraves) den geldiği sanılan 
bir tayyarenin Kattenon lstlh· 
kAmları üzerinde uçtuğunu gör· 
mütlerdi, ( Sar köprUıU ) nden 
gelen diğer bir tayyare ise Vaid· 
yjs istihkamları Uz.erinde dolaı· 

mış, sonra Almanyaya dönmilttilr. 

Demir ağa ayağa kalktı. Odaw 
dan çıkıyorlardı. Demir ağa, 

Hacereı 
- Eğer paraca 11kıntıda olul"' 

Bir Litvanyalı Zabit 
Öldürüldü 

Kovno, 25 (A. A.) - Macclia 
adını taşıyan bir mlilazim (Hano· 
nr) de bir Alman polisi tarafın· 
dan 6ldllrUlmllştUr. 

Utvanya HUkümetl bu (clna· 
yeti Berlin nezdinde proteato et· 
mlş, polisin cezalandmlmasrnı ve 
maktulun aileıine tazminat veril· 
mesinl istemiıtir. Alman polisi 
hakkında memleketten tard kararı 

- Haydi CeYat Bey, işin mi 
yok Allahaıkma?. Üç beş kuru· 
şun lifımt olur .• Şaka etme, yürll. 

çam Tırtılları 
sanız, bana , haber gönderin ..• 
Cevat Bey, beni buldurtur ..• Sen, 

hem tasalonmnl 

Hac r, onları kapıya kadar 
götürdü ve aofado, 6tekil re his· 
aeltirm den genç mUliizim okul· 
du, usulca elini tuttu, sıktı: 

0daakiler ona bakıyorlardı. Hacer, 
lstanbuldo da, böyle göğse el 
sokuşları görmUf, manasını blli· 
}ordu· bu keseye davranmaktı. 

D ' i ' ğa tekrar oturmuştu; 
mra, ,, UU 

itkin yazma mendilin dügUm . ~ 
çözdu v b erlik onarlık, ellılı~ 
iıtif edilmiş liroları çıkardı. Ellı· 
ilklerden bir demet Idı, saydı, 
Hacere uz ttı : 

_ Bu b 1 yüz.. Buyurun .• 
' b k kta Hacer, f&ikın şaıkm 8 ına 

idi; Demir ağa, ısrar etti: 
- Ahn.. Bu adettir .. 
- Peki, bunu, ne için verl-

Yor &unuz? k 
- Mallarınızı ,.tın almıyaca 

mıyım? 

Jandarma zabiti, Hacare lıaret 
etti ı 

1 1 Adettir. - Kaparo ver yor ar .• 
Hacek; paraları elmııtı, Demir 

ağa: 
- Sayın! dedi. 
Hacer. boynunu çarpıtmıştı: 
- Aman ağam.. Siz, yanlı~ 

nıı ayacak sımz 1 b"I 
- Olsun.. insan, ıokakta 1 e 

bulsa, saymalı 1 derler. 
Hacer, paraları sayıyordu; 

mantosunun önU tamamile açıl .. 
mıştı; pijamanın daracık pa~talon0u tamamile görUnmUştU. Demır Ağ ' 
g nç kadına baktı, bnkb, s.?nra 
tekrar mendildeki paraları gotUr• 
dü, bir demet onarlık çekti, 

ıaydı ve Hacere uzattı : 
_ Bu da, iki yüz... Sayın •.• 

Hac r, şaşslamı9tı: 
- Aman Ağam, bu, p k 

fnfla .•• 
D mir Ağa, tutuk tutuk öy· 

lendl: 
_ Hakkınız ... Eninde ıonunda 

alacak değil misiniz? 
Hacer, iki yUz liralık demeti de 

Jınıf sayıyordu; Demir Ağa, men· 
~ilin uçlarını ~ekrar sıkıca dUğUm· 
ledl ve şişkini biraz giden yazma 
mendili tekrar koynuna ıoktu; 
mintanının düğmelerini ilikledi. 

Jandarma mUladmi, yanyan 
d mir ağaya bakıyordu; ağ r 
genç kadın, sırtından mantoyu 
atıverecek olsa, ~u lşkin mendil, 
belki daha hafıfliyecek; şayet 
ijamasını da çıknrıp sarı ipek 

p ömlekle kalıverecek olsa, bUı· 
:uuın botıılacak mı? Diye dU· 

şundü. 

Dedi. 
Jandarma mUlaziml, bir k re 

araya girmiş bulunuyordu; mut 
reddlt bir tavırla bakındı ı 

- Peki amma, ağam, hanım· 
dan senet almadın! 

Demir ağa, daram dargın 

gUlUmsedi: 
- Hamm, lnkAr mı edecek? 
Ve ot 1 katibi il jandarm 

zabitini gösterdi : 
- Siz ınhltılnlz yal. 
GDIUyordu: 
- iki ıahitlo adam aaarlar 1 
Genç mUldzim, Demir ağanın, 

ağalığı tuttuğunu enlamııtı: 
- Ya biz, 6lüverirsek? 
Hacerin, bir çığlık gibi içten 

kopan seıi duyuldu: 
- Allah etmesin .. 
Cevat Bey, döndü; bu içten 

kopan çığlık karşısında, bUtUn 
t mkininl kayb tmiş gibiydi; genç 
kadına minneti , te ekkOrle ye 
birazda minnet, teş kkUr çerçev • 
iini aıan bir mana ile baktı. 

Hacer, bu bakış altında, rl• 

yiverml ti. 
Demir Ağa, genç mUl ılml, 

kolundan tutmuş, çtkiyorduı 

- TeıekkUr ederim, Ce at 
Beyi 
· Otel katibi önden inmişti; D~ 

mir Ağa, ba ile Hac rJ seliimlndı; 
karanlık baaamnkta ayağını nttı, 
ve Demir Ağanın izm sini beki • 
yen jandarma zabitinin kulağın 

fısıldadı: 
- Çabuk 6yleyln, sizi ner de, 

ne zaman gör blllrim? 
Cevat Bey, done kalmııtı; du· 

dakları aroınndan: 
- Bilmemi Duwnnmelll diy 

bildi. 
G nç kadın, onun elini lJ1rak· 

mıyor, kemiklerini kıracak gibi 
sıkıyordu: 

- BugUn, öileden lilonra 
otelln önllnd n g çin.. B n, cum• 
bada, ai:r.i beklerim .. 

Siz:, geçince ben hemen çıkn· 
rım. Dışarıda konuıuruz. 

Demir Ağa, iniyordu, jnndar• 
m mUllizimi, başını alladı: 

- Peki... Peki.. Olur., 
Hac r, odasına döndü, kapıyı 

kapadı. Sol elindeki baknot d • 
t sini unutmuştu; aağ elinde, genç 
mUlazlmin ateşini duyuyordu. 

-7-
Hacer, bir haftadanberl ainlr 

Gönül t ler~ 
Hırçın 
Kocalar 

" Evli lıir k dınım, iki çocuğum 

Yar. Fakat akşamları evimiz bir ce• 
henn me döner. Kocam çok sert vo 
hırçınl ık yapıyor, hepimizi bir ve11it 
ile hııtlıyor. Onu teııkin için ne yap-
malıyım. Şükran 

Kocanızın bütün gün yoruldu• 
ğunu dUşUnerek okıam ıinirlen" 
mcsinl tabii görUnUz, sinirlenme
yiniz billikiı yumuıak ve tatlı 
munmelelerinizle onu teıkln 
çalışın. 

* Ankarada Karaoğlan çarı:ııııoda 
l~rgin: 

Hayat budur çocuA"um. Çah• 
ıan kadın birçok miltkUllerle çar
ptşır. Karınızdan tllphe etmlye 
hakkınız yoktur. Mademki onu 
çahştırmıya mecburaunur., bu 
kabil uf aktefek arızalara d 
katlanacaksınız. Aksi tnkô~r
do onu eve hapa diniz. Fakat aç 
bırakmamak ıartilcl 

.>f. 

Galntada Il. Ş. G. : 
T ereddüdllnllzün manasını an• 

lamadım. Yol porasını bir kadının 
vermesi sizin için izıetlnefi kırıcı 

birıey değil mi? insan bunun 
için evlenir mi ? Tabii sevdiğiniz 
kadınla evleneceksiniz. Kısmet 

ayağınıza gelmişken onu çiğneyip 
geçmek hamakatini mi göslere-
cekı;nlz. Bedel me clesinl d 
kendi k ndinize halle çalışın, 
Bunun için kadmın yardımın 

gUvenmoyln. 
Tl~yzg 

Varşovada 
Bir Köy Ve 3 Çocuk 

Yandı 

Varşova, 25 (A.A.) - Lehf,.. 
tanın Şlmalişarki&inde bulunan 
Wolkowysk köyU bir yangında 
harap olmuştur. Üç çocuk ynn· 
mıştır. 

···························································-
olan Macelia'in mukavemet ettiği 
için öldUrüldüğUnU s6ylemektedir. 

nöbetleri geçiriyordu. 
Çaresiliğin, imkiinsızbğın bu 

derce sini, aklı, hayali almıyordu. 
Demir Ağanın ıeldlğl gUnUn ak· 
şamı, genç mlllbiml okakt 
bulu muşlardı. 

jandarma zabiti, Hacer , g yet 
reımt bir tavıla yaklaımıı, s IAm· 
laitıktan sonra fısildamıştı: 

- Ben ileriden yfirllrUm, •iz. 
ağır ağır peıimsıro gelin... Eğer, 
kalabahğn ra1tgelirsek, yahut ben, 
bir ehbaba teandUf dersem, siz, 
yine ağır ağır yllrlimekto devam 
edid... B n, size yetişirim .•. 

Hacer, onun, d dlği gibi yap· 
mıı ve böyl c dar, k ranlık, 
çomurlu, lniı yokuw okakl rdan 
g çmlı, nlh yet bir nğaçlığ çık· 

mıılardı. 

Hacer, ogUn, fazla eöıe batma· 
mnk için, başına siyah bir başörtUsU 
HrtmUı, düz, evlik yeldirmesini 
rıırtına geçirmiş, ve ökçe 1 basık 
terliklerini giymişti. onu bu kıya· 
f ette çıkarken, <Jteldekil r g6r• 
müşler; biraz hayret, birazda 
tnkdirl gUIUms mlşlerdi. Kasaba· 
nın, kenar mahellel rind , Hnceri 
tanıyan yoktu ve onu merakla 
rıı } retmiyorlardı. Hacer artık kı· 
lığından utanmıyordu. Çünkü, 
jandarma zabiti, duvardaki çivilere 
o ılı, renk renk, biçim biçim 
esvophm görmUflU. 

(Arkaıı ur) 



6 Sayfa 

Dünga Hadiseleri 

Konuşan 
Kağıt 
Yapıldı 

iki Sovyet mllhendiai uzun 

Gramofon seneler çah~ıp ça· 
baladıktan sonra 

pldkları dL'l· mühim olduğu bir 
mamı atrla- bakıfta anlaşılan 

caklar? bir ketf yapmıı· 
lardır. Bu keıfe verilen ad .. k~ 
nuşan kağıt ,, dır. Yani bu fe~ 
adamları, plaklarda yapılan şeyı 
hususi bir kaiıt Uzerinde yapmı· 
ya muvaffak olmuılardır. Bu ki· 
ğıt, fotoğraflara mahaus olan 
cinsdendir. Onların buldukları 
Alet &ayesinde fotoğraf kAğdına 
alınan seal, bir yazı makinttinin 
kıvrılma' klğdı gibi muntazam 
aurette bükülüp, Açılmaktadır. 
Bu Aletin asıl huıuıııiyeti, ıtık lb· 
tizazatını sese tahvil edebilmesi· 
dir. Bir diğer ehemmiyetine ge· 
lince, Bu da ucuzluğudur. Çüukü 
bir aaat mliddetle ıöz aöyliyen 
böyle bir katıt bet rupleye mal 
olmaktadır. Asıl H• almıya mah· 
ıuı olan ilet ise 100 ruble ile 
yapılabilmekte imif. .. 

Maruf bir Brezilyalı muharrir 
geçenlerde Amazon nehrini 

Tt1le/onun takip.ederek mem· 
dd' b leketın iç k111m· 

ce ' ıı- larına szfrmlı. Bu 
lundıı adam Möıyö Joze 

Lopezdir. Ve ıörmUıtnr ki, mem- . 
leketin içinde yaıayan yerli kırmızı 
derililer, buglinkO telefonun ceddi 
addolunabilecek, iptidai bir tele· 
fonla aralannda konuwabilmekte, 
daha doğrusu haberlqmektedir. 
Bu yerlilerin evleri Malokkaa 
iıminl alıyor ve her eY, blrlbirin· 
den bir kilometre kadar bir 
mesafededir. ÇünkU o havall halkı 
yakm mesafelerde komıuluk yap· 
mak istemiyorlar. Her evde, 
adına Kambariall denlllr bir alet 
vardır, bu yuvarlak bir değnektir. 
Evin av]uıundakl kumun içine 
yaraıına kadar gömUlmUıtUr. Bu 
kum tabakaıma, mika, ağaç aDp
rUntUsll ve kemik pırçalan 
karıttırılmıştır. Üst kıamında ise, 
bir diyafram teıkil edecek ıurette 
kauçuk •e deri vardır. Bu deri 
bir nevi def nya davul ıekltnde 
gerilmiştir. 

Bu def •eya daYula Turulduğu 
saman, gUrültUıU bütUn civar 
evlerden itidllmektedir. Demek 
oluyor ki bu değnekler, ses nakle· 
den bir ta, tabakaıı Ozerine gö
rulllmüılerdir. Şu suretle Brezilya 
yerlilerinin bizden daha evvel 
telefon kullandıklarını ve onların 
telefonunun bh:imkinln ceddi ol
duğunu kabul eylemek lbım 
geliyor. 

Bir Doktorun 
I'erşemhe Günlük 

Notlarından (*) 

Romatizma 
-1-

Romatizmanın giriı lcııpııı ebe
riyetle boğazdır. • iddetli lıunnak
larl• başlayan romatizma çoktur. 
11acı Saliıllat denilen maddedir. 
Sögüt ağacından çıkarılır. Banyo
larda esu tedaviyi te~kil ederler. 
Banyolar, radyo . aktivitesi olan 
membalardır. Memlebtimh:de kü
kürtlü n çelikli 11cak ıular Yar• 
dır. Bur•a, Yalon, Çeıme, Gü
nao, Haymana, Armutlu bu ara
dadır. Her romatizma tiç ıene 
arka arkaya her ıeae bir ay de
vaın etmek •e hergiin bir veya 
iki banyo almak auretile tedui 
edilir. Va1ati hararet dereceıi 
37 - 88 olmalıdır. Kalp haatalığı, 
damar katılığı olanlar da banyo 
yapabilir. Fakat doktorun taV1iye 
edeceği ,ekil ve derece de suya 
girmelidir. 

["] Bu notları keaip 1aklayını:ı, yahut 
b'r ılbUme yapıtlırıp kollekılyon yapı· 
nı:ı. Sıkıntı umanını:r.da bu notlar bir 

1 doktor gibi imdadınıza yetiteblllr. --

SON POSTA Nisan 25 

Çocuk Gü •• u Gele;Ze-;--1 
1 

Dün K üç Yavrll ar Müsabaka/aş- Dış Bakanımız 
' Bu Sabah 

fılar Ve Kupalar Alarak Sevindiler Geldi 
Çocuk bayramı proğramının 

bir icabı olarak diln sabah saat 
on birde halkevlnde meme, ma
ma ve O) un çocukları arasında 
bir gürbüzlük müsabakası yapıldı. 
Hakem heyetine doktor bay 
Ali tlikrU riyaset etti. Bay Ali 
Şükrünün çocuk bakımı hakkın· 
daki konferansından sonra mliaa· 
bakaya 39 çocuk girdi. Meme 

-

çocuklarından Üsküdar Şemsipa· 
ıa Parlak sokak 34 numeroda 
bay Hikmetin oğlu Kudret 
birinciliği, Beyoilu hamam soka· 
ğında tüccardan bay irfanın oğlu 
Rıdvan ikinciliği, Tophane k!1m· 
haracı yokuıu Serdar sokak 1 
numarada bay Ekremln oğlu Fu-

Miiaabakaom eevinçli bir anı 

yazıt tavııntat 8 numarada bay ği, 2/4 Pakize OçUncUJlliU kazandı· 

at llçüocnlliğll kazandılar. Necli 
izzet, Süna birer taktirname al
dılar. 

Zekinin oğlu Oğuz ikinciliği Ca· lar. Gayyur, Muall•, Selma, Me-
aaloğlu 2/4 numarada MUber- tin Rıdvan, Necla, Coıkun, Rad-
ra tıçünclllüğQ aldılar. Özdem de van' irfan, Saliha birer takdlma· 

Mama çocuklarından Beıiktaı 
kızlar ağaıı 9 numarada bay Ke· 
malin kızı Ytıkael birinciliği, Ba· 

bir taktirname kazandı. me aldılar. Birinci ikinci 'Ye OçOn· 
Oyun Çocuklar1ndan cülUğO kazananlara hediyeler da· 

Birsen birinciliği, Gönül iklnclll· ğıbldı. 

Yıldız Kongresinin Sonu 

Toplantı, Birden 
Evliliği Protesto 

Fazla 
Etti 

Bugün, Son Bir l'oplantı Daha Ve 
Her Kes Y erliyerine Dönüyor 

lltıkl, 6• lcu66ed• lıala11 61r ltoı Nida lnılı 
-Milletler blrllj'ine bir te- mıya değer bir muyaffakıyet ıayı 

menni ıönderllecek. Milletler ce· yorum. 
miyetl bu temenniyi alır almaz, Kongrenin dUakU ıon, hara· 
dttayada mevcut bütün hUkftmetle· retli ve hummalı faaliyetin-
re baı vuracak. Kendilerine mllra• den alınan . kıymetli netice 
caat edilen hUkumetlerde, bu, ta• ve muvaffakiyet aade bu-
hakkuku iıtenllen temenni mucl· nunla da kalmamııtır. Bir çok 
hince; kendi hudutları içine gi- MUslU~~n memleket~erlnde, erkek· 
recek olan muhacir kadınları hi- ler hala mliteaddıt kadınlarla 
maye edecek, onlara it bulacak, evlenebiliyorlar. 
onlara yardım göatcırmekten ka- DUn, kadınlar bunu tlddetle 
çınmıyacakl · protesto ettiler, ve bu mUaaadeyi 

~ veren hUkümetJere, arhk bundan 
Bu hor gördünöı satırlar, bir vazgeçmelerini tanlye ettiler. 

çok kaedınların, aaatlerce süren Bundan son:-a, ArıııuJusal 
müzakerelerden, münakaşalardan kadınlar komitesi ile, Arsıulusal 
ıonra verdikleri bUyUk karardır. kadınlar konseyinin birleşmeıi 

Şimdi, zavallı muhacir kadın· teklff edildi. 
)arın, bu ml\jdel i d11ydokları an· Bu mesele çok mOhim gürUldU. 
daki hallerini bir tasavvur edin! Hatipler, murahhaalar biriblrine 
kim bilir ne kadar sevinecekler... ıirdiler. A teıli münakaıalar koptu. 
Ve bu kararı veren yftkıek hem Nihayet, bu İf, yeni teşkil 
cinıterine ne içten dualar okuya• olunan icra komitesine havale 
caklardır! olundu •• 

Dn,nnün bir kere... Şimdi bu bllylik iti de, o ko-
Her girdikleri yerde yardım... mite bataracak. 

Habeş 
Meydan 
Okuyor 

MilAno, 24 ( Huıuıl ) - Hebeı 
imperatoru, Habeıistanın hiç 
klmaeden korku ıu olmadığına 
dair Hebeı lmperatoru birinci 
Haile Selase yeni bir nutuk 
söylemiştir. Musolinin:n bir in· 
gillz gazeteclıile konuşurken gös· 
terdiği endiıede, itte bu nutuktan 
dolayıdır. 

Ha beş lmperatoru, Habeıista • 
nın hiç kimseden korkusu olmadı .. 
ğını beyan etmektedir. Diğer 
taraftan alınan haberler ve Ga
zetta de Popolonun neıriyatı Habe
tistanda sırf kadınlardan mürek· 
kep bir ordu kurulduğunu da 
gösteriyor. 

Bu hazırlıklan yapan Habe
tiıtan, Italyanın 22/3/935 tarihin
de Uluslar kurumuna verdiği ve 
Habcılataola barıı yoluna girmek 
formolllnll ihtiva eden notasını 
muvafık bulduğunu bildirmlttir. 

* Napoll, 25 (A.A.) - Dun 
Şarki Afrikaya mUtebaasıı amele 
ile 1300 asker daha glSnderllmiştir. 

dıran murahhaslar, yorpn arıın 

dağıldılar. Ve, kallejde ıereflerine 
Yerilen çayda, yorpnluklarını 
aldermf ye aittiler. 

)#. 
Murahhaslardan baı:ılan, kong

rede alınan neticelerden, verilen 
kararlardan memnun olarak dUn 
memleketlerine d~nmUılerdlr. 

Birçoklarının da bu akşam 
veya )'arın gitmeleri bekleniyor. 

Bu akşam; Jamayka, Holanda, 
lngl:tere, Mıaır vesair birkaç 
memleket murahhaslarından mOte
şekkil bir heyet Ankaraya gide· 
cektir. Bu heyetin içinde, bizim 
bayanlardan L'itife Bekirlo, Mihri 
Pektaf ta vardır. 

Le; dl Aıtorun da, bu heyet· 
ten ayrı olarak Ankaraya ıide

ceği umuluyor. Her ayak basdıkları memlekette Bütün bu itleri bir güne ııt-

~mQe .•• Ve~ .• Muhaclrl~ ~ ~~~==~~==~=~~=========~~=~~ 
her kula müyesser olmayan ni- lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
metlerin kadrini bilıinler, ve dün-
ya ya kadın geldiklerine ıUkür 
edip yan gelsinler. 

Dün ıon dafa toplanan kadın
lar kongraaınde bu karar veril· 
dikten sonra, nahoı bir hadise
cik de oldu. 

Fakat ben, bu kararın keyfi· 
nl kaçırmamak için, bu hadiaeoin 
didikoduauna girifmiyeceğim. 

Hem bence, yllzlerce kadını 
bir arıya toplıyan, sonra da gün
lerce süren bu kongranı:ı, bir tek 
hadiıeclkle kapanmasını, alkııla· 

1 - Galata, Yeni camii Billur S. 1 O No Ju ev. 
2 - Üsküdar Murad Reis, Silahtarağa S. 87 No lu ev. 
3 - Çen berlitaş, Nuruosmaniye caddesinde 57· 1 No lu dükkan. 
4 - Süleymaniyede Tir) akl Çarıısında 41 No lu dUkkau. 
5 - Kasımpaıada kışla boyunda 5 No oda ve dfikkAn. 
6 - Bahçekapıda Dördüncli vakıf banın dördlincU katında 28 

No oda. 
Yukarda yanlı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine denlu kira• 

ya veri !eceğinden arttırması uzahlmıştır. la:ek'iler 27/4/935 Cumar· 
teıl güııll ıaat on beşe denlu Evkaf MüdUriyct'nde Varidat kale-
mine ıre!meleri. ( 2135) 

( Baıtarafı 1 inci yilıde } 
ıöyleyemem. 

Fakat bugttn barlci ılyasetinlıl 
idare edenlerden en iyi intibalarla 
aynlıyorum. Başbakanımız ve Har 
clye Bakanınız bana Bulgarlatanıo 
Tfirkiyeye kartı gösterdiği doıtJuk 
hlulyatını teyit ettiler. Sizi 
temin edebilirim ki bntun Balkan 
devletleri de Bulgarlstanla hakiki 
bir surette anlaşmak istiyorlar. 
Arada bltyUk ihtilaflar yok ise de 
bunun için daha çalıımak lazımdır. 

Boğaz meselesi hakkındaki 
dU,lioceml biliyorsunuz. Buna ilav• 
edecek bir ıeyim yoktur. Rusya 
ile olan mUnuebabmız gayet 
dostanedir. Ruayanın olduğu yerde 
bizde varız Ye bizim olduğumu.ı 
yerde Ruıyada Yardır. Yakında 
dostluğumuzun 15 inci yıl dönfto
mOnU teı'ft edeceğiz.,, 
Batbekenımıze bir Telgraf Geldi 

Yeni Bulgar Baıbakanı Ba{• 
bakanımız fımet lnönftne bir te!· 
graf çekerek doatluk hisıiyatını 
teyit etmlı ve Baıbakanımızın 
tebrikine teşekkürde bulunmuıtur. 

Bigada zelzele 
Biga, 25 (Hususi) - Şehrimiz• 

de uyuyanlar tarafından da hiss ... 
dilen bir zelzele olmuı, fakat pek 
kısa aUrmliştllr. Marmara zelzele· 
sindenberi bu kısa zelzeleler ara 
ııra olmaktadır. 

~---.................. , 
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
AcHtelui ı KaraklJy KBprü ao 
Tel. 42362 - Sirkeci MOhtırd rı.ade 

Han Tel. 22740 ........ ... ..... aı 
i ROZ YOLU 

KOCAELi vapuru 25 Nisan 
PERŞEMBE gUnU saat 16 da 
Tophane rıhtımından kalkncak 
gldiıte Tekirdağ, Gelibolu, 
Lipaeki, Çanakkale, Imroza; 
dönüşte bunlara ilaveten Şar-
köye uğrayacaktır. "21 ı 1,, 

Zayi- Bay Arif Hikmetten Bayan 
Pakize namana mOdevver Türkiye 
Palamutçular Anonim Şirketi hisae 
Hnedabadan 1524 hlueyt zayi eyle· 
dlm. Yeni•inl çıkaracatımdau Hkiılnla 
bttkmCl olmadıtıoı llln eylerim. 
Bayan Pakiı.e nkili lıtanbul poıta 

bat seyyarı Muataf a 

lstanbul DördUncU icra me
murluQundan: Tamamına ( 522 ) 
lira kıymet ke1i!eo Tophanede Füruz• 
aA'a Maha leainde Hacı Kılıç çıkma

aında Hki 83 numarah evYelce ev 
iken bugOn 62 metre murabbaı ana 
ile tamamına ( 1030) lira kıymet ke· 
ıilen ayn1 semt Ye mahallenin 
tulikçi aokatında 25 numarah evvel• 
ce n iken timdi 108 metre 4 Deai• 
metre murabbaı altındaki araa daire· 
m:z tarafından aç.k arbrmaya çıka· 
rılmıı olup ıartnamelerl 8 • S • 935 
günlemeclnden itibaren dlnnhaney• 
uılarak 25 - 5 • 93S wGnlemecine ru· 
layan cumartHİ Jrflul aaat U • 16 ya 
kndar dairemizde .atılacaktır. Artır· 

maya g!rebilmek için % 7,5 teminat 
akçeai alınır. Birikmit vergi, Belediye 
ruıumJara ve vakıf icareai miitteriy• 
a :ttir. Artırmada araalara kHileo lny• 
metlerin bulunmaıı tart olup ak•İ 

halde ikinci art rma1a koaulacakbr. 
929 Tarihli icra vtı ifJaı kanununun 
129 ncu madde1i mucibince ipotek 
sahibi alacald lar dit•r allkadarlar 
ve irtifa hakkı aabiplerin1n •ayri 
menkul üzerindeki haklarım huıu•ile 
fa z ye meıarife dair olan iddialarını 

müıbit evraklarHe birlikte ve 20 gOn 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Akıl balda haklara tapu aicillerlle sa• 
bit olmad.kça aatıf bedt"llnin payla~· 
ma11ndan harıç kalırlar. Daha genıf 

bilgi edinmek isteyenlerin 934 • 4246 
c'osya numaraslle dairemize muracaat• 
ları ilin olunur. ( 10840 ) 



l E,, Kıulını ] 

.. kırları Ovm•k için 
llwr.r1ar tHm flla ıilal mab--.. .... ........., 
;)artar. Fakat .. toslann ea 

tllbeçtir. Bltla balarlarmızı 

SON POSTA 

...._Apr .... 
Albla ...... 
QpM..,... .... 

lt'°ı' nmk• 
..... kn.., .... 

Çoeatunuma bofaa •innca 
bir iki lirayı kıskanmaym •• he
.. D doktora haber ıaaderia. 
Zln ..... _, •ır botu .... 
••daa dalaa fuJa bir .. , obua 
llatlmall çoktu. v. ,..... diri: 
Hat tonrada Artık lnlae ıeo• 
mek imklm beW luılmamıfbr. 

Zira Yaktlnde yetiıilen en fld· 
detll bir difterinin bUe teda•lll 
IDDmklocllr. T ebllkeyl ,.paa 
pcllaaedlr. OnmJ tela cocata 
laofaa atmaca .... Jlrml dlrt 
aat lçlade dold.a ptanms. 



1 
GUzel Fıkralar 

1 
Ancak 

Uaaa bo)luJukta bahaedi1or
lutla: 

- Benim babam o kadar 
DUll boyluydu ki, dedi, ppka
•ım çıkarmak latedili zaman 
ıaadalyaya çıkar ancak bu ıu

ntle eli batına yetifebilircli. 

Beklemek 
Lokantada bekliyordu, bekle

•• ı•ldi: 
- Sisi çok beklettim affedin? 
- Zararı yok; ha ıimdi ıelir, 

ha timdi ıellr dire yaktla ıeçtl
i" ıin farkında ~ olamada-. 

Tam•mlayınca 
Ruam Ercllmende dedi• lda 
- Ba .. bir relim yap. 
- O. lira YvlrHn J&parıml 
Dedi, cebimden bir metelik 

çık ardam. 
- Bunu al, dedim, dokuı 

lmruı otuz paraJI aonra teririm. 
Ercllment bir reaim kltıdı 

.Jclı, kurıun kalemle kliada bir 
P.sl çizdi. 

- Reame bqladım, dedi, 
puaJI HD ta•amfayuaca bu de 
rnml tamamlarım! 

Kendisini Bilmeyen 
Gazel erkek, clrlda kaclma 

llyledl: 
- Din ıece rly .. cla dlny .. .. - ..-1sac1--. ...... .. ............. .,. .. .. 
Çirkin kadın, erkeila lldal 

keltlı _ ......... , ... ..... 

- Yirmi üç nisanda annemi 
tebrli• tittin mi? 

- Gitmedim, tltmell miydim? 
- T abil depl mı"? Çocuk bay-

ramında kendisi hahrladıtın için 

çok ••inirdi. 

Bilmem D• 
-Çok ... 

kir ki Almanyada 
dotma mqım. 

- Neden, Al· 
manian Hvmez• 
mlıln? 

- Oaualçln 
dejU, hiç Al
manca bUmem 
del 

Belet 
Bklm Remzi 

anlatıyordu: 

- Bu,Un ta• 
otuz tane llıara 
lftlm. 

r 

SON POSTA 

GiTTi 
Kapı •uruldu tık blr, 
Hafif Hile dedim, ı•U 
Bir uda bpı açdı:; 
Kapı öaüade bir gti..U 

Gönltim sözüm a11rludı; 
İçimde U.t yandı 
Bu ıetloi bir antlı. 
Kalbimi aktı bir el 1 

Sarııın 7ok kumraldı, 
Y aoaklan al aldı. 
Bakınca göslm dalda. 
Duyılum tadı bir emel a 

Gösel; lölda, kon uttu; 
GüseJ, ,UZeldi, hoştu. 
GiUI oda bomboıtu. 
Bmdaydı ltir in ev .. ı f 

IMAT 

- it yapmıyonun diye dan
hrlar. BBylk bay bDylk ba:ranla, 
ba1 bayanla, klç&k bay ldlçlk 
bayanla çok ka•ıa ediyorlar, 
onları tl••tlemektM .. Jap .. Ja 
Yaldt kalmıyor Jd 1 

Y•rdım •1 Sapld 
••tlarma 1aı-
dım •tmekten 
ıok un alırdı. 
Bir ıla otomo
bWI bir tloltuna 
raltlamıfb. Oto
mobillialn otato
mobW 1lrllml
yordu. Bay S.plal 
aordu: 

- Otomobil 
bozuldu mu? 

- Hayır bu
m 1>ıtt1. 

Ba1Sapldc .. 
binden çak,. .. 
tanı çakarclaı - •. , .. .. .. .,..., - De•••e; 

bup tam otu 
tane duta rut
ladml 

- içki Jlılnden uyıflayıp lüWe danecebialz, Jllzlnh yemye
tll hir renk alac:akl 

- Yetil hlW ceml1etlae ua ka1cletmeye .ı çakbnıı? 

çakmapda bir
a beula YU', 

YereJİ•· 

DiYE 
Ylzill• baktım slHI. 
Bir keıeolk ıtl 4iye I 
Qekiaoe Jakma ıel; 
KoklaJUD Itır sil cliJ•I 

Saolanm oktaJUD. 
Bir 11im ipek diJe 1 
Git p.,md• kot•JI• 
Kqtı kelebek diJ•I 

Usaklat &nJAJllDt 
Bir paroa llObl dl~•• 
lolmlma ;plftnyua; 
8aaa oldaa imi di7e 

- Saatte • ... , ...... • cip .._. -• aeW? 

j Hot Hzler 

1 
Para Kazan 

EYH .... .a,11yorc1.: 
- Kapana bir maf 

kaynatam Mr deYe, ılrlmce• 
fil. ••• 

Bekir acla• ceYap Yerdi: 
- Ne daruyoraua bir 

,,., para kaaanl 

Yapma Gravyar 
Bakkal pratım• lnila 

•lildl. 
- Bir tekerlek bfQ' 

al da dlldsAıua arkaunda 
bıçakla lhlW berini delip 
tir. Mlfterl ıraYJar 
iatlyor. 

Ald•nmıyor .. n. 
Amir, ........ kıyaf 

baktı: 
- ElblHlerla, ayakka 

,ok uldmif. oalan ,..n ... n 
olmıyacak. 

- Maapma bira um ya ....... 
- lmma ••afllla 11k 

•• yapdmu. 
- 8a elblMJeri IOD defa 

aidatı• &a•an Japbrmqbm. 
Ü•mı1or1am tam yirmi 
o1c1 .. 

Öyle f .. 
Dokter yqh kadana ıor 
- Glderlalsde bir ap.. 

aclaaaıda bir lankkk hl .. 
il ılyll1onaan. 

- Ent ....... 
- Kaç ,apnclumm. 
- Yinll aiti! 
- Yirmi altaBa .W•nh, 

.. hafmıu .. da aaf Yari 

durdunuz! 

Bir kere ıörla • 111; 
Atlıı •••• lua ... 
Kapayıa sklerlmi; 
Göreyim Mt la • .,. ı ....., _ .................... ~ .. ,. .... , 

- Bl1le bir otomobUla J&Y.. tltmellal merak ettim ... 

1 
Anl•r 

,J::,.:69 ----------.... - ı ....-;, ":ıı ·~= 
tuaml dedi, lte
ld 1ordu: 

Ne Yapsın 

- K6petln pantalonu•u ,.. 
çalarma koparacaktı 

- llaeiklclea 
-1ar-1? 

- Muildd• 
pek anlamam 
amma, bir apart· 
•ama uaulr 
•••urlJI•· 
O Zaman 

- Lldden 
kırk ... kırk 
ıec• ılren dll
lla ·er olur•Ufe 

- kocam lacl açmelde mahirdir. 

• 

.U,. bqlnyorda. 

Bok• Dersll Hesapta Olmıy 
Bobdnala. 

hbllenl..
reae...da: 

-Da .. bç 
...... ·•·a• ... .. ., 

- Alaamda 
kaç dlf kalcllH 
okadar 1 

Benim 
Delll -· ... ••ç .,..,. ...... 

- Uyku•• 
bım .... ? 

-••d~ 
- pini ...... ,. 

Bo1aa - Erwala Jlae 
Mim aamero a1akba.ı.. 
Nhtanberl ... , .. , ..... - Bo> unm uzun oldup 1"8 

ceketinin J•tifememlttl de ... 
llanl 

- o,ı ...... 
•aouma.ıarda 
Odlçtlnlflnde 
eYleDip hop
....... yoktu. 

- Tenldc.U cletil de•ladeaberl dlrblale W.U.W W .... imla .. ...... JOIU& 8u .. .... .. ...... .. 
......... ...... •Jli1DIJOI' • ... 



SON f>OSTA Sa fa 9 

........................................ ,~ 
Bir Film Nasıl Kuşa Çeflrilir? Digorlar Ki: 

Franıız Sansörü Bir Amerikan Düşün- Sinemayı Tiyatrodan Ayı· 
cesini Doğru Bulmuyor 1 ran Gösterişler •• 

._ • . Yasan : Ralllfll 

Milli 
--------

Gözönünde Menfaati• Tutulan Nokta 

- Dla1aaıa •• ~· ...... •••ti mUlete •••••pWr ? 
Ba ıaall Amerlkal•• .-ar••JS 

••rbal keadlltrlal sl•terlrl•· ltidla
larıaı te1ıt için eaıak• ılrllecek 
•l1allerl 1ok deflldlro o,ı. ım.
._., ld •tık ..-.ı., n lmab .. _.. 
ı.ıerıe cloladuı: fakat ........ ,.. 
Mıa ••çaüftlr.' Bua• •akabil •an• 
.... lpleltla ı•Jrl aldlkl ı&1lerelr 
tlailditl .-. ,.k fOldur· 

Aral ıuall la,W.ler•, fraaııalar., 
~•aalara ıonuatıs, oalar cla •• il• 
•••dl clutlerlad•• b.u.cl•ce'"'41!. 
...... llerlri., Yleada••• ıtsda••cl• 
•ltteflk baluacl•~ .,lr ........... 
ltJ•Jİt .. ldladeD flklyetp6. 8a tllri• 
,.tler de mıHJapma ....... lal lra"91 
Meli-. fakat bun 1Uılrla iri• ,... .. 
.. tlerl oluror ki, ltunlara• karfı11acla 
..... kndlılnl .. ,...tt•• ala•a• 
1•rl •ardır. Bakuus ıin ır. taDlfl~ 
ltlr Fraaıız yastcnllD•• ~clUden•I 
•latalım: - a., •• ,ıl HollYatta t•k ...... 
-. aldea bir filim ••Jl8lm~., 
tllnra ylrlyor •aaaııaa ı•••• Tile 
~rld mo.eı oa adı•• taflrorda. Uu 
flllmı bir mlddet toara Parbt• P ••k lıtedltl• sama• tuıra•a~•• 
Ba, bir aileala 1896 dea 1913 • kadar 
iç fa .. ı alrea wııa1e.tdir. Ali• aılen 
Aınerikalıdar fakat oa tlolnanan 
••ran batıada •alatelif kollan Fraa• 
lada, la.Utere •• Al•aaJ•P 7erl ... 
.. ı,ur. ıa,.ak ••Ur•be baflaJIDU 
•u alleala yasiretl •• olur ilflalals. 
lliaıi luaı...,... pçall-. uu.lrla 
.tokuadafU tarif• hlrıaı11 

Y:eı'at glnltr filminden ~lr uhıa• Bobert Montoıomery ile Maureen 
teklif• nrdltl cevap ıudur; t •• hllln benzeyenlerial ıllml1t hele 

Adenin Amerlkada kala• kıı••••• 
8-iai (Loıitaaya) faelaıında ltofuluyor, 

_ HaJır lıtem••• kH lçla••• laaıp ıeaıialerlal tıl'la edea k111.ıara 

...,-=·~ ...... =. .. ~il=-=•.::;.-:;;: • rikaaı k&Slal• .U.d• ........., " 
-..ı.ı-•at l•atatUa..ı .... WM-
tlll .... \ dlttiallm•ktldlr· Kısm ... 

flkJrcl• ol•11acak ki .. el•le1'. 11areket ettltlal tuaYnr edlilb I 

.... 

,=Haftanın 
FranMd• Mar
.U,all Jut• 
ada altnau , .... 
ıllen fllaia Pra .. 
ladaa bqbJ.
leri allbclar .. 
decet ... ;Ar 
•eUc1r. , ..... 
leri, , ..... ~ .. 
•ll•rl, ....... ...,., 
.. tillerl ...... . 
leteleri De k_. 
tlileriae ma ..... 
ltlr IUm •lfl .. 
ldı •dea Ma~ 
1• ldlllıan bey• 
tini Frapaaıa 
ite kıamuaa tr 

Filmleri -

llltmak lçla ,.. )laaiJJah J•• fil-+M'• Wr ...... 
palllllfbr. Meft11 r••• .. yfalan lserlade ....... 
l»lr kaçakÇtlak etrafıacla cereJ... ._..., ve •••mua zincirle•• 
... ,. Kaçanlacak etJ• _,dana• ..r..ıannclan dyade plaulana 
ltir tabutun lclae koaa91lfbll'• nla JlejlllHleriDI takipte ıe•k 
Gtımr1kden ıeçlac• çıkarılacaktır dayarllJllL 
Fakat çete rakibi olu ildad Cepa• lnsllll muharriri ChuJ 
bir kafile mıclahale et•..... leı Morıan'ı• eaerlnclen .. n••r 
A111erlkada Madmazel 19aeral br yarım harp •ıka1ealclir° Kan-

bir 
odYllcllr 11.;.. aıkını harptan biçare. alil 

•clmı ta11yan filim • • yadyette ı•ldiii için kuuaa, 
Fakat ayal ıamaoda her fana": fakat bu atkı iane ıayarak 
lltifade edilerek ..ıanelen çoi. bayattan da bıku bir adamın 
tıllDlf bir Re.•ll de •yılabllır, ıerglHttidir. Aana Hardlng ile 
Mu,lki•, koatDmlere allk• aya.. Brian Ahern batlıca mtlme11Ulerl 
dıracakt&r. araııdadır. ----
• § Ylııe Amerikada "Çeflll•u "Capricio Operetin 
adı altında çevrilen filim, bittin Uliaa Har••J Parlaten 
lnceliil ve blltlln ıız~lllji ancak BerHn• ıltmlıtlr, orada Caprido 

1 Bir Kaç Satır 
içinde •• 

25, 30 111 e"el cHHmh• M 
p'fl'llmlf olu Oktav Fealllet'ID.. 
" fakir bir delikaahma hlkl1eal., 
a.U. uerl ha yu ~de filme 
alınacaktır. * Olıa Ttehechowa Vi1aaada 
Veraer Hochbaum'ID idareli al-
tmda Dl• EYlı• lluke aclb 
fllall11 bqlıca rollDI oyaamııbr. 

• Berlinde "Ben •batla ka-
4mlarm a11kıyı•., adı altında 
bir ftlia çeYirilmektedir. Eaer 
(Jea Klpura)nınchr. 

Jf. Almanyanuı film aanayii 
altllrleriaden GBnther lnıiltereye 
titmlfth'. Bundan tonra hep Lon
clrada çalıpcaktar. 

........ 111 il 

•ınema K•rlkatUrlerl 

rleillt'- N :.-:" ........ ,.ta , ......... tı,atroclaa uaaldıft •• lleyeeaa ye-
• anad- .. ...ı-. 11aa-1a berabu kaaur•• bir MI• ,.wlti•• 

laaaclıil•• UD•aJIDIS. Elulk'•I pktar. BuaJarm ltata.cta bir filmi illlflaea• 
ler, llasırlayaalar •• OJD•Janlar ora•acla çal t•• lülitiala 1oldutu .. Ilı. 
Herkeı kıadl batına hareket ed•r, canıız bw kulda laalladedlr njialrll : 
••t• ile herekete a•tlrilir. Bu nal7ette laerk .. ın ralaaz bw aokta1a te:.:::h 
•tmiı ol•a•aa aaıal iıte7eblllr1iaiı? 

Halbald t,atroda muharrir herı•1dea nvel plJHİni bltlla aktörlere okur 
luh .•der, iter bir pllaıa rallu laalckaada tahlUler yapar, ıoara 1alnıa bunu d~ 
klfl ilr•u. dekorlar laakkıada re .... larıa, ıl1a tertlltatı llakkıada makl
alıtlerla fikirlerial ahr. Banluıa ara•ada basan l7l•l•rl talur ki, eHrla 
•unffalrl,.tlal b•th bat••• te•iae Uflcllr. Buna tly•tro lleAbaaa ılaema1a 
aauraa Wr falkS,et aoktau olarak kayftt..eliylal 

llaulafllt kal4o)'I ••uml fanetmeJlala. Ba... uamotll, çok ...... 
Mı ld•HJI botea•u tAYırlanm luakarak HaatkArları He koaaıma J• 
te.eall edea •ldlr H rejillrler de slrl•••t• bafla•ıfbr. T••-•l e41· 
leeek l•J bu latlpreaia bqlaoa rol Mlllbl ADatkarlara lahlıar etmlyenk 
•l•kla olduta kadar •••it bir daire içinde J•palma .. dar. 

Bir San'atkir Meslek Değiştiriyor: 

Milton Muvakkaten Gan .. 
gsterlik Yapıyor! 

- Naaıll Sis bir 
Gaaın•rl oldunus? 

lliltoa ,aılul-
al açb, korkuaç bir 
taYll' .ı •• ,. , ..... 
ta. bir tuaftan da 
ıakısıaa çlta•:ror· 

da: 
- Nerem ekılkl 

Diye enap Hrdl. . ........... 
........ 0-.•t ...., ......... ..... 

1111•• ...... 
t•alJWllifDdur: 

-..Z.akl Oaa-

pter,, ··- ..... raeats .... ltlr 
.. ....,.,..... Mllton ile o...aa. Aauey JUJ' 41.& 

Bea ita filmde bir latife ıoaa sor- - Ba peit rolleri HYIJoı muu-
la ıaapter ola1ora-. fakat ...... aaı? 
ket ter1la illa ıoaaada •• lalfiyetla - 1.et, pek fOkl Hiç ...... Mr 
bir dolap netlffıl bertme çlktltlal defa !t1a Mldr kala,_.., Hela Pu· 
ltr•alJorum, ••••• da olayoram, dlriu tarafaadaa kapı cbprı eclWroo
dra •• derHnls deJlalz Gan11terllk ra•I a• r•par•nıı? laaaa kaclmluıa 
...... rapaWleeetl• bir .. cl•tul ,..... ... •Üit ••• affak oı....,a1 

Flllaaldka lllltoa'a apk •• betat a. .. c1a njlllr Aacln a.-·-
Jlal Wr alkol ••,a tltla kapkp· •il lfltll& 
makla• Wç 1teazeme1o - Har41 ..-.,.. .. ,. .....,.. 

Sahnede Gördüpnn Genç 
Kıalan• Soau Nadir? 

Bir Anketten Çıkan Netice / 
ReYl81 çok fillmlerde danee-

clea hlrkaç ldpUk ıeaç kaı pap
lan slrlrlı, pderimbcle hlrkaç 
dakika tatlı bir hayal yapttıktaa 
1011ra llliaip pderler, llmalaruu 
bir defa taaımammn lmklaı yok
tur. Hlc dtıı&ndlnlı mil, bu pnç 
kazlar 10nra ne olarlar? Bir ... 
ruldı buad merak etmlf •• 1933 
yıbnda bir fllimcle ph .... olu 
180 ıenç la11n her biri baklaacla 
ayra ayn tahkikat yapm1ftlr. Ôi· 
rendiii ıu olmuıtur: 

Sinemada bir kavp1 S.7 .U.rdenlais 
bu )'H Haimdlı 

rubt ve hiısl muh·tı taaa llll'•tt• ilminde bir operet çemecektlr. 
rapılmakla temin edllebllea ender Bu filmde Henry Garat da rol al-

~-- arbk mlfbr· Film birkaç dil lurlae 
•nder kordelllardaoua- •• yapalmaktac:lır. FraualCUI da 
ralou Amerikada J•~·t~ yardar. 
Filmi Myrederkea keacliDki 

Ba 180 ıenç kuclan (4J) ta
neli 1934 te lap1lm1t bir 6Hmcle 
tekrar rol allDlflardll'. a 1 taneli 
e•l•nmiftlr. 18 taaui tifma.ı. 
dıklan için ıinemadan vaııeç
mlflerdir. 16 taneli ailelerinin 
e•leriae d6nmlflerdir. 9 taneli 
de k&çak rol almıya bqlamlflar-

Fatue - Jeama• Barlo• ile ben ı •· (1) t .. ..ı Meblka1a al~ 2 
ikimll ele ayai karmwı• lmlluı7cn1e tı•..S liektep ••c•• ...... 3 

tuul pce kabanaiae sir•'• 
IO taneli ele elWM matual..
np tiyatro depelanada it .ı........ 
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Spor 
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Bafkan 
Oyunları 

Milli Atletlerimizle 
Konuştuk 

Stadyumda 
Hararetli 
Karşılaşmalar 

Galatasaray - Haydarpaıa 
liıeleri dün mUıterek bir ıpor 
bayramı yaptılar.. Bu iÜzide iki 
lisenin atletleri koştular, atladılar, 
a lt.l.ır; futbolcülerl llç takım 
halinde karşılaştılar. Dünkü mll· 
sa baka' ar bize mektepler ara• 
ıında arzu edilirse nasıl bir spor 
hayatı kurulabileceğini kolaylıkla 
göaterdL 

Atletik mfüıabakalar meval· 
min ilk hareketi olmak ve ................................... - .................... _. 

hemen hemen Türkiye ıampl· Galatasaray - İstan
yonları haricinde bir kodronwı 
karşılaşmıf olmaıı itibarile kay• bulspor .• 
de şayandır. Alman dereceler ş·td 
atletizm hayatları benilz baıla· J , Maçları Yapılacak 
mış olan genç atletler için 1932 Seneal lstanbul şild pm· 
hatırı sa) ılacak bir kıymettedir. pyonJuğunun nihai ma~ı yarın 

(100) ve (200) metroda bllyük Taksim sitadyomunda Galatasa• 
muvaffakiyet göıteren Galata• ray - lıtanbulspor arasında tek· 
ıaraylı Fikret bize llerl81 lçia rar edilecektir. Nihat maç için 
ümit verecek koıular yaptı. evvelce çalııan bu iki takım 

400 metroda Taba henüz sıfır ııfıra berabere kaJdıklarm· 
formini bulmamıı olmakla bera• dao tekrar karşılaımaJan icap 
her yaptağı derece menim bap ediyor. lıtanbvlıporun 1rüneı ku· 
için eyidir. Jübile birletmHi mevzubahı oJ. 

Yarım mukavemet ko1u1UDda duğu ıu ııralarda yapılacak olan 
gözümfize en çok çarpan Mualll bu maç için yepyeni bir •aziyet 
oldu. Yann esnasındaki ıfditl yarııındayız. 
•• tahammtllll Uerl için çok Spor muhitinde çıkan f&ylala· 
ümit vericidir. ra &6re latanbulapor bu maçda 

Galatasaray bayrak talama l(Uneı kulfibline m•nıub olan 
baıtan kazandıiı meaafeyi 90Dlara kunetll oyuncularla takımını tak· 
kadar devam ettirerek bOyOk bir yjye edecek, bu ıuretle p•k tabii 
farkla yarıfl kazaadı. olarak hllkmen mağlup olacaktır. * Gtıneıle birleıilmHl lberlne Ud 

En kllçtıklar araıında yapılaa ku••etli fikrin ayn ayrı mllcad .. 
futbol maçı yarmıpr Aattan tam le ettiil fU aırada birleıme aley• 
bir aaat oynandı. iki takım •ılır hinde bulunan tarafın da tild 
aıfıra berabere kaldı. maçında hnkmen mağlubiyete 

lkınd takımlar mapnda Har lllzum görmeden e•ki Ye malum 
..ı.r kadr011Uyle oynamak arzuıu var· 

darpqa GalataArayı bir dır. Bu iki zıt fikirden bangiıl· 
mağlüp etti. ı ı b 

Gtınlln ea mnhim. oyunu bl- n 11 1'8 e • çalacatı ancak aaha-
rind takımlar araıındalri maç idi. da belli olacakbr. IatanbuI.por 
Galataaaray liaeıl kulUbUnOa blrleıik bir takım halinde aahaya 
birind takımında oynıyan Mllqev· çıkaraa bunda bir kaıdı mahaua 
•er, Necdet, Kadri, Fahir gibi aezea Galataaarayda bu maça 
oyuncular vardı. Oyun Galataaa• yapmamak fikrindedir_. ___ _ 

Dünkü maçtan bir ..nıa,. röıteren rHmımız 
raym bncumile bqladı. Daha ilk latlfade eden Haydarpaıalılar ilk 
dakikalarda Haydarpqa U..ai kal.. •e aon sayılannı yapblar .• 
ıini çenber biçine alan Galatuaray- T elaar canlanan Galataıaray• 
lalar ağır basmıya bqladılar. Bu lalar, 33 fincU dakikada Necdet 
bllcumlann birinde Haydarpqa vaaıtaıile OçllncDyll, biraz aonra 
aai müdafii kendi kalesine bir Mllnevverin gllzel bir ıutlle dör· 
ıayı yapb. dUncU sayıyı kaydederek oyunu 

Haydarpaf& U.eai kaleclıinin d6rt bir kazandılar. Mtiaabaka· 
fedaklrane oyunu Galataurayla· ları mllteakıp atlet Ye futbolculara 
Jara sayı fırsatı vermiyecek kadar kupa ve madalyalar tevıl edildi. 
ıftzeldi.Sağ açık Necdet aldıtı pa81 Kayseri Muhteliti .. Tayyare 
37 inci dakikada ikinci aayı • 
olarak kaydetti ve devre iki aıfır F abrıkaıı Maçı 
bitli. ikinci devre Haydarpaıa· Kayaerl, 24 - Kayseri muh-
lıJar bjraz toparlandılar Ye Gala· telltl ile Tayyare Fabrika11 apor-
taaaray kalesi önllnde yaptık1an culan arasında yapılan futbol 
bir tehiikeli bOcumu Galatasaray maçını, sıfıra karşı birle Kayseri 
aol müdafii hatalı bir ıekilde muhtel:ti kazanmış ve konan ku-
keıti, .erilen ıerbest vuruştan payı almııtır. 

--------~-------------·----
B•tlktiı birinci takımı 

Betlktaf jimnaatlk kultlbl bq
kanhğınıa 23 Ni .. n tarihli bir 1 Muhtelif Maçlar 1 
llaıundat ~---------------------------Kulllp nizamabna rlayetaizlik· 
ten •• kayıtlarını yenlleıtirmedik· 
lerinden dolayı kulllp azalarından 
bir kısmının kulüpten ihraç edil
dijini ; kulllple alikaaı kalmayan 
bunlann kendilerine aza ıllıO ve
rerek kongre akdı için imza top
ladıldan; 

Bu hareketin kulUp ıaha yeti 
bllk.miyeainl ilzam etm:yeceğlni ; 
Eğer, kulüpçe mliıeccel azanın bu 
dıt zftmreye iltihak ederek kon
gre akdinde buiunurlaraa, onlann 
da kulftpten ihraç edileceği ya~ıb 
idi. Dlia aldJğımız qağıdald 
mektup, vaziyeti töyle aydınla· 
byor: 

1 - KulUple alakaaı kesildi 
denilen aza hakkında kulüp bat· 
kanı, bliylk bir l ekfın tutan lis
te ile mıntaka merkezlerine 
enelce mtiracaat etmiş, oradan 
maktia cnapla dönmüştür. Bu· 
na bu kadarla cevap vereceğiz. 

2 - Bugün kulübün futbol 
birinci, ikinci, genç takımlar• \'e 
atletler, gürefçiler, boks9rler, eski 
ve ) eni müeu:a:er ve Betik taş 
jimnastik kulUbünUn MillJ oyun
culan kanun dairealnde lıtaubul 
vili•etine, oradan da Tiirkiye 
Cllmburiyeti iç Bakanlağına müra· 
caat ederek Betiktq jimna&tik 
lıı:uJUbUuUn; kanunun öz dileği 
dairesinde nizamnamea:nin 'Ye ku· 
ruluşunun ıslahını iatem~ş, iç 
Bakanlık buna karıı kanuni müta· 
laasında, gençliğirı bu yerindeki 
dileiinl tasvip dahi etmiştir. 

3 - Hatbuki; 17 Ağuıtoı 934 
tarihindeki Beşiktaı jimnaatik ku· 
lllbU müesseıat içtimamda, o za· 
mankl ve bugünkü kuHip baıkaoı 
lıı:ulüblin nizamnameıinin kanunu 
medeni hükümleri daireıinde, 
11lahı, kulübümllzün fahri reiıi 
Bay Receb Pekerln arzuları 
lktizaemdan olduğu ve bunun 
Jçin bir komite teşkil edilmeainl 
teklif ederek müe11esatça bay'et· 

Burclurda 

23 Niaan bayramı mtlnueb .. 
tile Burdurun Y ıldanmıpor lmll
bUe askerler arasında yapılan 

futbol maçı beraberlikle netle .. 
lenmiftir. 

Ged izde 

Utakın Gençler Biriiğl takıma 
yirmi kifillk bir kafi.• Ue Gedize 
~tmiştir. 

Edlrnede 
Edime, 24 (A.A.} - Ônllmliz· 

deki Cuma günll Edirnede Trakya-
nın muhtelif yerlerinden gelen 
spor kulüplerinin iştirakli• bOyUk 
bir atletizm müsabaka11 yapdacak 
birinciliği, ikinciliği :ve UçllncUlüğU 
kazananlara Trakya umumi mllfet• 
tiş:iği tarafından mükifatlar veri· 
lecektir. Hazırlıklara devam olun• 
maktadır. 

Merzifon da 

Merzifon, (Hususi) - Amaa· 
yada bu mmtakar.ın apor itlerini 
Türkiye federaıyonuna bağlamak 
için bnynk bir spor kongreai 
yapılmııtar. Bu kongreye her ka
zadan 3 mfimeuil iştirak etmiştir. 

Kongrede bir mıntaka merkez 
heyeti kurulmu9, bu heyet te fut· 
bol, atletiı.m Ye güreş koUanna 

ayrılmııtır.Mmtaka merkez heyetine 
de Vali, Halkevl reial, Ortamektep 

mOdDrl ve kltibi Ye varidat 
mUdllril seçilmiılerdir. 

ııaında ve kanun nazarında ileri 
&Urlllen iddfalann dercc~i kıymf'
tini efkArıumumiyenln takd:rine 
terkederiz. 

Be,llıtıat jlmn11tlk Betlktaş Jimnastik 
kullbll :U Haelllı lnılii 1 aıra ... daa 
•• ma ... ı. azasından ... mlllf takım kaJe-

Sıddık cl1er1ndenı Oımaa 

Eylül ortalannda yapılacak 
altıncı Balkan oyunlan hakkında 
en baıta gelen atletlerimizi• ko· 
nuımağı, onların bu milaabakalar 
hakkında neler dftşündüklerinl 
burada yaz:mağı faydalı bulduk. 

Balkan oyunlarını ilk defa 
memleketimizde yapmıt oluyoruz. 
Buglln• kadar ıpor tarihimizde 
bu kadar büyUk bir hareket kay
dedilmiş değildir. Türk spor •ar
lığanı Balkanlara yayacak o\an 
bu oyua.lano diğef' milletlere nO
mune olacak bir tekilde cereyam 
bDyDk küçUk berkeain yardımına 
bağlıdar. Rakiplerila Phada ko
şacak, atlıyacak olan sporcuları
mızın mu•affakıyeti auıl arzu 
ediliyoraa, teşkilitın organlzar 
yonda, halkın göatereceğl alAkada 
da, o niabette ehemmiyet" vardır. 
Bu itibarla burada flldrleriol 
neıredeceğimiz attetleriınlzln a6z· 
leriae, onlarm yapacakları mllaa· 
bakalar hakkındaki dtlılncelerin• 
ayrı bir ehemmiyet Yermek il• 
zımgelecektlr. 

Memleketimizin en çabuk ada· 
mı Semih bize ıunları anlattı: 

81& bugtlnkft faaliyeti her ... 
ne yapıyoruz. Henüz milli takım 
atletlerine izin alınmaJDlf br. ltm
den çıkan yorıua bir adamdan 
haftada alta sftn idman iıtemek 
bak11zlık olur. Nitekim ldmaalara 
milli takımdan ziyade mUptedller 
geliyor. Atina ve Zagrepteki son 
oyunlara eiden Teoharidis, Ka· 
rakaf, Papadopoloı, Polyos biç 
idmana gelmediler. Bilmem ld 
1e~·abat olduğu zaman mı ortada 
görünecekler? .. 

idman ciheti hullıa edlllra• 
birçok atletin hazırlığından başka 
blrıey yok.. Bizim bir teknik ko
mitemiz vardar. Bunların taaavvur 
bllindeki haı.ırlıklarım iıidİ) oruı.. 
Yapılacağı vadedilen işleri her 
pn duyuyoruz. Halihaı.ırda hiç 
birıeye baılanmamıştır. Balkan 
oyunlannı üzerine alan komite me\'• 
cut olan faaliyeti bilmem ki biz• 
bildirebilir mi? On1ann muntazam 
f aaliyetlerlne mant olaı. ne ia• 
herkes bilmelidir. 

Bizim gUrdUğümtız yalnız pror
ramın me•cut olmasıdır. Saha 
yok; dnı yok, ma11j yok.. Bu 

---------------------------.ı..==-.-.-=========:ı·~n, bntonbunokw 

çe kabul edi .miı ve bu ite ; Ab· 
dlllkadir Ziya, Mazhar, Nazım 
baylar 8eçilmft ve keyfiyet kulüp 
uasma da bildirilmiı olduiu halde 
buillne kadar bu yolda en ufak 
bir hareket g&rmlyen kulllp azası 
fahri reialerinin bu lnderlik arıu
aunu kulnblba bu baıkanı 
atzından duymuı olmakla, bugOn
kü dilepl o blyllk lıtete uydur
mak btemeainden baıka bir teY , 
yapmamakta olduğunu, kulOp 
bqkamna babrlatmak •• alyle
mekte iftihar duyar. 

4 - Hele iç ztımre, dıt zlmre 
tabirlerine hayret etmemek elden 
gelmiyor. KulOp baıkanı, hiç 
ıliphe etmemelidir ki; Betiktaı 
jimnaıtik kulnbonde arbk iç 
zllmre, dıt zOmre kalmallllfbr Ye 
yoktur. Tam bir birlik, candaa 
tam bir dilek Yardır. Blı: Tllrk 
gençleri Cümhuriyet kanunlarının, 
ferde bahfettiği hakları l8tlyoruz. 

Binaenaleyh bu lıabat kar- Semih (kıaa boylıııu) or*ada 11ki atletlerden Rauf n M. Ali 

a1anlıtın mea'u
liyetl kime aittir? 
Blltlln bunlanll 
haricinde teknik 
komitenin, feda• 
raılyonun el il• 
tutulacak faaliyet 
olduğunu zanel• 
mek tarihe kr 
rışan ıeneler• 

de olduğu gib. 
Balkan O) unla• 
rında mllhfıll 

mevki alacağr 
mızı zannetmek 

kadar bir sall" 
dan ibaret kaldt 
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Fakat memur yerinden kıpır
damamııtı. 

-
11 E1Yalaranııı beraber ıetfr. 

Hniz .•• ,, dedi ve 161Ierinl yer• 
dikti. 

Schmit itiraz etmedi. Paltoıu· 
nu, ıapkaıını glydL Çantalanm 
aldı ve memuru taklbea trenin 
arka tarafına dotru yllrlldtl. 

VII 
Trenin arkaaında, içinde sllAbb 

Çek muhafızları bulunan bir Ya• 
gon vardı. Bunlar her halde hY. 
dutta trene blnmitlerdi, 

Schmlt •agona girer girmez 
kendiılni anadandoğma ıoydulu 
ve elbf Hlerinl adamakıllı ıözden 
ıeçirdller. Eıyaıını da tekrar 
muayene ettiler. HattA çantalan• 
nin aıtarlarını bile ıökttUer. 
Alman hiç bir şey bulamıyacak· 
larını pek iyi bildiği için ba 
hareketi tlddetJe prot11to adi· 
yordu. Fakat memurlar ve mu• 
hafızlar ya ıöylediğinl anlamıyol"" 
muı gibi baılarını 1&llıyorlar, 
yahut ta Çek liıanile ceyap 
veriyorlardı. 

Onların, ıöylediklerlnl pekilA 
anladıklarına fak at adetleri veçhlle 
Alman llaanıoı blJmtyor ıfbl ha• 
reket ettiklerini biliyordu. 

Hudut Harici 
Elbl11lerloi tekrar ıf ydlktea 

sonra yanına bir zabit yaklafb 
veı 

- "Nereye 1akladıfınızı tayler 
miılniz? Her halde halduaııda 
daha hayırlı olur!,, dedi. 

Alman homurdanıyorduı 
-

11 Saklı hiçbir ıeylm yok. 
Six de gözUnUzle glSrdUntız. Neyim 
var, neyim yokıa hepsini muayene 
ettiniz!,, Dedi. 

Zabit ıırar etmedi. Almanın 
pasaportunu iade etti Ye: 

- "Seyahatinize devam et
menize mlisaade edemiyeceğim. 
Hudut harici edilmeniz hakkında 
emir vardır. isterseniz çantalan• 
nızı da alabflininlz ,, dedi. 

Tren yavaşlamııta. Durur dur· 
maz Almanı kapıya doğru ıUrUk· 
lediler. Dııarda şiddetli bir rllı
gar ve tipi •ardı. Yere baktı. 
Kar oldukça ylıksclmii ve hiçbir 
iz yoktu. Karanlıkta bir ııık bile 
görUnmUyordu. Demiryolunun iki 
tarafı çam ormanlığı ldJ. İçi tit· 
redl: 

- "Beni burada naaıl indirir· 
siniz?., Dedi. "Hudut ta geride 
kaldı. 

Zabit gayet ıoğuk bir tavır 
ile: 

- "Aldığım emir böyledir. 
alze yolu gösteririz.,, zabitle dört 
nefer Almanla beraber aşağı 
indiler. Tren yerinde duruyor, 
istim ialıverlyordu. 

Ağaçlar altmda bir patikayı 
takiben yirmi adım gittikten sonra 
durdulkr. Zabit: 

- " Biz burada kalıyoruz. 
Doğru giderseniz hududa varar
ıınız,, dedi. 

Schmlt ağzını bile açmadı. 
açmadı, Zaten ne faydası vardı? 
karın içinde i!erlemiye başladı, on 
adım gitmemişti ki arkasından 
ıert bir: 

- •• Ateı ,, ltumandaıı İfittl. 

Perdita 
Bu, Scbmit'ID yer yOzDnde lıitecetf 
IOD 111tL 

vıu 

Johann Schmit'ID kanlı CHedl 
karlann llıerine yıkıldığı eınada 
Çekoılo•akya nazlrları da Praıda 
Vladlılavıbey ıarayında, Reiıl· 

Meıhur aan'atkAr 
Asri Kuklacı 

IRFA N 
Meıleğinln 25 inci aenel dnriyeai 
şerefine bu akşam Çartıkapıda 

ŞEN BAHÇE de 

Atk ve Namus 
namındaki pek glizel eserı 

tımııil edecektir. 
Hafn Hllıeynin 1aı heyeti .JI 

SON POSTA 

26. 4. 1935 

cümhurun riyaHtinde içtima ha· 
Uade bulunuyorlardı 

Hiddetti Adamlar 

Relı ıon derrce ıllkünetle Ye 
Deıaketle idareikellm ediyordu, 
çlnkl hiddete kapılmıı ldm11lerl 
lHkin etmek iıtiyordu: 

- ,. Korkanm ki Almanyanın 
ılklyetlnhı haklı oldutunu itiraf 
etmek mecburiyetinde kalacatıı. 

Maamaflh ılkAyet edilen ıulkaa
tln bu memlekette tertip edilmlı 
olduğunu da kabul edemeyiz. 

Alman talebini, beı a-Un eYYelkl 
ıekllle lı'af etmek meYuubahı 
olamaz. Bu noktalarda hepimiz 
mutabıkaı ıannederlm. Fakat ... ,, 

Burada relı ıeeine a:lyadealle 
inandırıcı bir ahenk vermlı ve 
ıözlerlnl futınanın asıl kopmaıına 
19beblyet yeren harbiye nazırına 

çemmtıtl. 
- "Fakat bu· 

nunla, kabaca 
yapılmıı bir ta· 
lehi yine kabaca 
ye ceffelkalem 
reddetmek ara· 
ıında bir fark 
vardır!...,, Dedi. 

Harbiye nazı• 
rı, ihtiyar, zayıf 

yapılı bir adamdı. Son muhare
bede Rua ordusunda bulunmuıtu. 
Çabucak hiddetlenir, aaabt bir 
tabiata vardı. 

O da reise bakıyordu. Bakıt
larından hiddetinin henUı ıUkQ
aet bulmadıtı belllydl: 

( Arkall nr ) 

Bugün 
T A N Sinemasında 

Franıızca ıözlü ıenenin ın buyuk, 
en güzel filmi 

KRALIÇ E KBISTIN 
GRETA GARBU - JOHN GlLHEHT 

Gelecek Paur günü programı: 

ÖLDÜREN ASK 
FREDERIK MARCH 

Her iki filmde Jurnal • Tel. 43374 

~--------------' Haftanın en zengin programı ~-----•, 
SÜMER SiNEMASI 

2 büyllk film birden gösteriyor. 

KIRMIZI VAGON 
RAQUEL TORES vo DON ALVARDO 

ternfından temail edilmlt emaalıiz bir film ve ayrıca 

P A E N S E S i N Ç 1 L G iN L 1 K L A R 1 
MARIE BELL • ALBERT PREJEAN • ARMAND BERNARD tarafından 

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

1 ~-----l•_t_•_n_b_u_ı_a __ ._ıe_d_IY_•_•_• ___ ıı_ın_ı_a_r_ı ____ I 
Belediye kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı 

san'at ve hiı.~t erbabı lşcilerinin teıcillerine baılanmışbr. Tescil 
müddeti Mayıs nihayetine kadar devam edecektir. AlAkadarlarm 
mensup oidukları cemiyetlere mUracaatla birer beyaname alarak 
işlerini bitirdikten ıonra Belediye Müstahdemin Şubealne gitmeleri 
ilAn olunur. (B) 1 '2143,, 

* .. iktisat Vekaleti Celileslnc• yapılan tetkik neticesinde çimento 
flatlarmın pek yüksek •• mlltefavlt flatlarla aabldığı anlaşılmıt 
olduıundan badema Iıtanbul fabrikalarında nakliye vasıtaları için 
de aablarak teslim olunacak çimentonun beher tonuna her 
tUrlU reıim ve tekalif dahli olmak Dzere yirmi iki buçuk lira 
aıami fiat konmuıtur. Ancak Iıtanbuldan baıka ıehlrlerdekl 
ıatışlar için mukarrer flat olan yirmi iki buçuk liraya nakil maa-
raflarının da ilave olunabllec•A"I muhterem halkımıza ilin 
olunur. 118.,, "2145,, 

iç Ticaret Umum mUdUrlUQUnden: 
30 ikinci T•trin 1330 tarihli kanun hllkllmlerlne g3re te1cil ediJmit olan 

ecnebi npur ıirketlerinden ltalya tabiiyetli ( Lolt Trleatloo • FJott• Reunlte 
Lolt Triestlno • Marltima İtalyana • E. Sitmıır • 11 Loyd Trieatlno FJotte 
Reunit• Loyd Trlestino, Maritlma ltalyana E. Sitmar 11 ) Anonim Şirketi bu 
kere mtıracaatla ılrket HU mukanlHinin baıı maddelerinin detlttirildlQ'ial 
bildirmit ve IAzımgelen kağıtları nrmittir. 

Keyfiyet kanuni hGkClmlere uygun iÖrlllmClt olmakla ilin olunur. 
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500 Lira Veriyoruz 
-------· ·~79-----

Okuyucularımız, Bu Mü
sabakamızı Kolaylıkla 

Takip Edebilirler 
]{){) ~i~i!}IJ iNE KONUŞUYORLAR?] 

5()() Lira Ve 
H1Jdiy1Jl1Jr 

(1) inciye 100 
(2) ,. 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayr1ce on klflye (10) ar 
llra, 100 klflye de 
(125) Ura kıymetinde muh• 
tellt hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
&on Posta 22 Nisan Pa· 

zartesi gününden itibaren kolay, 
berkesin iştirak edebilecej'i bir 
müsabakaya başladı. 

Milıabakamız ıudur: 
Herglin Son Posta'ya bir 

resim konacak ve bu reımin 
altına, resimde ne konuıulduğunu 
bildiren dört cümle yazılacaktır. 
Siz bu dört cümleden birini 
seçip bize bildireceksiniz. Reaimde 
ne konuşulduğu hakkındaki 
ihtimalleri iÖıtermek üzere de 
altında dört cümle yazılmııtır. 
Bu reaaml tetkik edecek ve bu 
dört cevaptan birini aeçip bize 
bildlrecekıinlz. 

Son Posta'nın bu yeni mll
ıabakaıına bUtlln kariler tıtlrak 
edebilir. 

Müsabaka şartlarımız ıunlardır. 
MUsabaka tartları 

1 - Re11im altında ııöıterilen 
söz'erin resme en uygun olduğu
na kani olduğunuz biı· tanesini 
seçiniz Eu sözün numaraımı ku· 
pondaki yere işaret ediniz : Altı· 
na isim ve adresinizi koyunuz. 

2 - MPsabaka 30 glln 
devam edecek ve heriOn bir 
resim konacaktır. Karl:er 30 re· 
&imin kuponlarım topladıktan 

ıonra birleştirip Son Posta 
mUaabaka memurluğuna gönde
receklerdir. 

1 - Allahaılnaa ritme, beal yalını ... 
rakma 1 

2 - C• b1&k a-•I emi, çok merak edlyoru• 
3 - Bw me1eleyl hlJI hallodemedla ı:nl? 
4 - Benim için llıUlııııae, ıeıı aat dBn c.el 

3 - Müsabakaya iıtirak edr 
bilmek için 30 resmin de ceva• 
hını kuponlara doldurup aöndel"' 
mek lAzımdır. Nok1&n kupoll 
gönderenler mUaabakaya iıtlrak 
edemezler. 

4 - Müsabaka müddeti 50 
ııUndUr. Reıimlerin neıı'l bittiği 
gUnden itibaren Iıtanbul ve taşra 
okuyucularımız 15 gün içinde 
kuponlarını Son Posta mnaa• 
baka memurluğuna ıöndcrmell
dirler. 7 Hazirandan ıonra gel•D 
cevaplar kabul olunmaz. 

5 - Gelen cevaplar Soll 
Posta tarafından teıkil cıdlloD 
bir hakem heyeti tarafmdao 
tetkik edilecek ve en uygull 
cevapları bulanların hediyelerlad 
ayıracaktır. MUıabaka netlceal 
12 Haz:rao Çarşamba ,Unkl 
nUıhamızda ilAn olunacaktır. 

8 - Son Poata'da çahıao• 
larm ne kendileri ne de aileleri 
bu müsabakaya ittirak edemezler. 

7 - Mnaabakada kazananları 
ıu mllkafat!ar verilecektir: 

(1; incire 100 
(2) " 75 
(3) Uncuy, so 
(4) ,, 25 
(5) inciye 215 

Ayr1ca On klflye 
(10) ar llra, 

100 klfiye de (125) llr• 
kıymetinde muhtellt hadi• 
yeler. 

Nafıa Vekaletinden: 
10/4/1935 tarihinde münakasaya çıkarılmıı olan Afyon·Aotalya 

bathmn Baladız - Burdur arasındaki 24,5 kilometrelik 7 inci kısmı• 
nın lnıaabna talip zulıur etmediğinden mezkur kııım inıaat ve ray 
feroiyatı, inıaat mUddeti ve ehliyeti fenniye ıartlarmdan bazıJan 
değlıtirllmek ıuretile ve kapalı zarf usulile yeniden ekılltm eı • 
konulmuıtur. 

Muhammen ihale bedeli ( 370,000) liradan ve muvakkat temi• 
natı da ( 18,550) liradan ibaret bulunan bu inınat ve amelfyatıD 
eksiltmeai 6/5/935 Pazartesi gUnU öğleden sonra saat 15 de An• 
karada Bakanlık blnasanda, demlryol Inıaat Reislitl Eksiltm• 
Komisyonunda yapdacaktır. Bu işe girmek iıteyenlerln teklif mek• 
tuplarlle mUnakasa 9artnamesinde yazıla diğer evrakı 6/5/93~ 
tarihinde öğleden ıonra saat l 4 de kadar lnıaat Relıliğlne makbul 
mukabilinde teslim etmeleri )Azım ge!diğf ve münakasa ıartname" 
ıinde yazılı olduğu veçhlle münakasa gllnOnden en aı bir haft• 
ene) Nafıa Bakanlığına lıtida ile müracaat ederek alacaklan fena! 
ehliyet veaikasını tekllf mektuplarına Uiştlrme!eri iktiza eylediği •• 
ıartname ve mukavelenin değiten maddelerini ihtiva eden nrakayı 
tedarik etmek iıteyenler ( O ) lira ve münakasa evrakının hey'etl 
umumiyeainl ( 18,50) Ura bedel mukabilinde Bakan:ık Demi) ollaf 
inşaat Relaliğinden alabilecekleri ilan olunur. ( 2008) 

Sinir ve akıl hastulıkları miit. 

Dr. ETEM VASSAF 
Catalof lu Orhan B. aparhmanı Tcl.2:10l3 
Ev. Kadıköy Bahariye l!~rl ıokak Tel,60791 

bet" Kayıp - Tıısdiknameml kay . 
tim; yenisini çıkaraca~ımdan e1ki•n1

• 

hUkmQ yoktur. .. . d Yeni LIH orta ıınıf tatebeaın 

numara 490 Mu.tafa 
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OSMANLI SALTANATIGO ERKEN 
(Mütareke devrinin tarihi) 

Yazan: Zig• Şakir --------El---• 25/4/85 .-.. -Her hakkı mahfuzdur. 

Damat Ferit, izzet Paşaya Neticesi Feci 
Olacak Bir T avs!yede Bulunmuştu! 
C l T h d B b Alı l 

/ . olmaz. Hemen murahhaslarımızı 
enera avns en , a ı • den d t t 

1 
v ,___ hududa gönderm.eH, ilk teıadUf 

memnunen av e • m f e 
derhal (Mondros) 

8 
hareket eyle· edeceğimlı ( mUiazlm ) e dehalet 

ınlıti. f etmeliyiz. [ ı] 
Maamafih, Babıilinin mUtarc· Aynen naklettlği~iz ıu 118zle_rı 

ke teıebbUsU, ıadece bu lngiliz s6l leyen d~mat F uı~ ~aıa, hıç 
ceneralının t assutuna inhisar ıüphesiı kı sarayın fıkrıne tereli· 

a• b fk · •tnıemiıti. ( Bern ) de bulunan man oluyor; u ı rın n sözlerin 
ataıemiliter miralay Halil Beye ihtiva ettiği zille ve şaameti dU· 
derhal muvafık cH•P verilmekle şUnmeye bile IUıum görmüyordu. 

beraber (banka direktörlerinden, M. (Arkuı nr) 
Marsel S . ) d R meli timon· KUçUk bir Tashih: Enver Paşanın 

avva a u f . · ı l " · dif · ll S 'k ) d b l n ırarı gecesı, yn ısına ge en, goriışen 
(F erı e ( ellnı e u una ve firar tertibatını idare eden xat ile 
ranıe Deıpre) orduıu karargihı· (General Broneart)ıo iaıni kıırışhrılmıotır. 

hQ g6nderildl. ( Fakat bu zat, Karilt:rimizden öziir diler ve bizi ten· 

[lj Fcrıt Puşomn, aynen dercettiği
oıiı şu eözleriuin, mübalaaya atfedıl
meai ihtimııli vardır. Hamdol un ki, 
bu ıöılıırin en ealahiyettnr şahidi olan 
lızet Paşa, bcrhayattır. Böyle lıir şahit 
huııırunda miibııliığa ve tllhrifo kapıl
mak imkanı do; tabiidir Jci, muh'lldır. 

Yolda oldukça korkunç bir macera Yir edf"n zııte, h•şekkiir ederiz. 

l•çirdl. HenUz Bulgarların lıgali 
•lbnda bulunan lstaıyonlarda bir 
çok müşkülatla pençelettf. Ve 
•onra da Franıızların lıtlll mın· 
takaıına girer iİrmez, casuı zan· 
lledilerck tevkif edildi. Nihayet 
bir hayli teahhUrden ıonra SelA· 
ilikteki Fransız karargihına •asıl 
olabildi. 

Muhallflerln Hareketi 
Bab.ili, ayni zamanda (haham• 

baıı, Naum Efendi ) yf de Amo· 
rikalılarla mllzakerata memur 
•tınfş, derhal Pariıe göndermi~tl. 
Nauın Efendi, icap ederse Ame· 
rikaya kadar da gidecekti. 

Kabinenin bütün bu te,ebbilı· 
lerlne rağmen muhalifler harekete 
ielmişlcr; vUkelA heyeti arasında 
bulunan dört ittihatçı azayı par· 
ltıaklarma dolayarak kabine ile 
lı:ıUcadelcye girlımiılerdJ. Baıta 
Ahın et Rıza Beyle damat Ferit 

Paıa olmak Uzere matbuat il• 
oldukça mühim bir halk zümresi, 

iUn geçtikçe hUcumlarrna kuvvet 
"eriyorlar, efklrıumumiyeyl kor· 
kunç bir mecraya ıUriiklUyorlar· 
dı. Iıtanbulda, fıyan ve lhtilil 
•rnnıarelerl baıgöıtorlyordu. HU· 
kiinıet, bunların önUoe güçIOkl• 
leçebiliyordu. ittihatçıların bir 
karışıklık çıkarmalarından korku· 
lurken, timdi baıka unıuı·ların 
lstanbulu altUıt ederek her tarafı 
~ana boyayacağmdan end:ıe edl· 
lıyordu. HUkunıetin ınlltarek• 
teşebbüslerine girittiğJ herkesçe 
lnalüm olduğu halde, bUkümet 
kayıtsızlıkla ittiham olunuyor; 
lcabinenin iıkatı, ınecliıin dağıtıl• 
llıaıı için hararetli propsianda)ar 

)'apıhyordu. 

Sulh için Ne yapıııyor 1 

BUtUn bu propagandaların 
doğrudan dojruya saraydan kay
bayarak şehrin ınuhtelif oıahfel 
~e zümrelerini harekete ıetirdiği 
•nlaşılıyordu. Bu kaynatmalar 
hengamında bir 1&bah damat 
Ferit Paşa Harbiye nezarel~ne 
Ktlıniş.. • Aynlzamnnda Harbıy• 
Nazırlığını da vekaleten ifa eden· 

•adrazam izzet Paşaya: 
- Sulh için ne y<'pılıyor? 
Demiıtl. Hiç şüphesizdir ki 

Ferit Paşanın bu ge!işi ve izzet 
Paşaya böyle bir sual irat_ ediı~ 
kendi hesabma değildi. lhtıma1 .kı 
bunu izzet Pata da h"ssetmış, 
V~kubulan teşebbi.islerin, ya.kın 
hır zamanda iyi neticeler getıre· 
Ceği cevabını vermişti. Fakat 
0 Zaman damat Ferit Pnıa derhal 
izzet Paııanın karş.sında irk imiş, 
hiçbir Türk kalp ve ,icda;;ının 
hazmedemeyeceği ıu ıozleri söy· 
lenıişti: . 

- Paşa hazretieril.. Bu •f• 

Birçok ıiyual entrikalar çeviren 
Vahdettin 

böyle muhabereler ve ıairelerle 
c::::=:=~ 

~·--·D.. bütUn ıehir halkı; Bugün 
m;ttİnelerden ıtibaren 

Sinemasında iPEK 
Sineman n en büyük artistleri CLARK GABLE • WILLIAM 

PAUWELL Ye MYRNA LOY tarafından temsil ed:Jen 

GÜNAHI SON 
Metro Goldwyn • Mayer'in Fransızca sözlü gUzel filmini kemali 

~s!E5ii!iı!lli2Bl> takdirle görecek ve candan alluşlayacaldır. •mmaldlll' 

lıtanbu', Ankara caddesi No. 64 

Kitaphanesinin Cihan 
Yeni ne4retti!i kitaplar: 

TiCARET HUKUKU 
İstanbul tiniveraitcıei Hukuk :Fa'küttesi Tı1·aret liukuku Ordinaryuelanndau 

P f 
·· E• RNST E. BlRSCH tarafından yazılıp Tıcaret Hukuku Doçenti Bay 

ro eıor b b. · · ·ıd· k 1 GALİP tarafından tırcüm• edilen kit& ın ırınoı cı ı çı mııtır. kincı dildi de 

tıkmaktadır. . . . . . 
ı> k b .. •ük bir çalıoma eHri olan bu kıtap Türk Hukuk llemı içın cıdden bir 

c uy d' · ı~ l kazançtır. Her hukukçunun bir tane e ıuıııeaı aı • ıı1< ır. Fiatı 225, taora 

için 250 lı:uruştnr. 
MEDENi HUKUK DERSLERi 

B d ı · beynelmilel şöhreti haiz olım Hukuk Fukulteai pr-0fesörlerinden 
doktoru A~i~HEAS B. SCHW AHZIN takrirleri olup borçl~r hukukunun umumi 

1 1 
·ııe beraber forma forma çıkmaktadır . .Medenıden 3, Borçlardııın 6 

nazar ye er 
forma ~ıkmıştır. Beher forması 10 kuruştur. 
cımburl)'et Kanunları· Umumi v • Basası Fihrist 

Sıvas ihtisoe mAhk4imeei müstantıkı lluy CEMAL tarafından meydana g•-

t 
.• 

1 
bu eseri adli aekeri beledi, idari iktısodi, ticari ve maarif ve mBli ve 

ırı en ' ~ büt" k 1 1 h d Nafıa ve Posta telgraf Ye sıhhi, ziraı .~u un~n ara muıı e ~ ve mukBvele-
leri numaralan aıraaile derç ve mer ı ve mu]ga olanlarına ışaret etmekle 

name 1 1 d h. h. 1 beraber her kanuna müıeyyel kanun arın numara arı o ı ızıı annda göeteril· 
mit olmakla arauıJan kanunları k~la~·lıkla bulmak ve Resmi gaıetenin hangi 
ııurnaraeile Sicilli Kavaııınin baugı cılt ve eayfaııında bııluocluklarını gösterir 
gayet pratik bir kitaptır. F~atı 15?, miicl'l_l~di.180 kuru9t11r. Poıta ücreti almmaı. 
'l'emyı:ı mulıkeınesi umumı heyetı tevhıd ı ıçt ı hat kararları 75 Kr. 

Mukarr<'rat bü'ieaları ruedeni •e lıorçlara temas edenler 70 
" " Hukıık Usulü muhakemelerine temae edenler 50 ,, 

Temyiz rnolılıerneleri Tıcaret Hukukuna temaıı edenler 50 " Ceza kanunu n tatbikat kanunlarına tema11 edenler 76 ,, 
Ceza usulü muhakemeleri kanununa tem11 edenleı 76 " lcra n ifliis kanununa tema11 edenler 76 ,, 

( basılmaktadır. ) 

,, 

" 
.. .. " ,, " ,, " 
•• " 

Btitiin bu kararları Bvukat Bay FUAT SEDAT tarafından taenif edilerek 
Cllıııu )\ ııtiiplııuıtııi tarafından her bir kitaba lıecai fihristle mücehhez olarak 
e.ı redil m•tir. 'l'anınmı 6 liradır. Takım alı10Jordnn po ta ücreti alınmaz. 

" ~ 1 uuılıul Polis Mektebi Dahiliye M. Duy 1\UHWI.TlN tarafından yazılan 

zoROALARI YAKALAMA USULÜ 60, TABANCA ATfŞI 30 Kr. 
S Jdetc şiddet, hileye roftlıaretlo karfı koymbğı öğretir. 9~ nefis buılmıı 

va~iyd rııııiın leri vard~r. 'l\ıbanr.a atışmm da 15 reeıni vardır. Her ikiıi dt 
1 t uLul Polis mcktebınde okutulmaktadır. 
sa POLiS MEKTEBiNDE OKUTULAN DERSLERDEN 

TURK CEZA KANUNUNUN 2 ve 3 Uncu KiTABI 
C il konunu muııllımi Avukat Bay 'l'. TARIK DANİŞMAN'm eeoridir. Fiatı 50 
~~icellııt i!i, birinci kitapla beraber wücelledi 125 kuruotur. Poııta ücreti alınmaz: 

skeri • Mülki • Yetim • Tekaüt 
Ayhk işleri Rehberi 

Hıı) ]{lı,HIM Bl·,~ l\AHDEŞ taraf.ııdan yazılan bu eıer tekaüt ve yetim 
aylık itlcriııı kolaylık!" biltliıir. Fıatı 2o kuruotur. 

Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

li Asla 'I'<>frikn 

.N o. f!I: 

4 

Deli Aslan Acı Acı Gülümseyordu .. 
Delikanlı iri, alevli gözlerini 

kumandanın çakır gözlerjne kal· 
dırdı, hafif, yirmi Uç yaı bıyık 
tüylerinin daha kapayamamıı 
olduğu biçimli dudakları açıldı: 

- Evet öyle Şahin Beyi Bu· 
gUnkU işimiz bu kadarmış! Ancak 

bana öyle geliyor ki: Bu iş bu 
kadarla kalmayacak... Düşman 
her tarafta kalelerimizi ıermıştır; 
bunları kurtaracağına güvendiği· 

miz yiğit bir adam vardı. Budin 
Beylerbeyiıi Hasan Paşa (1)1 O da 
bilmem naaıl bir dUzenaizlik etti, 
dUıman ordusuna karşı bozuldu. 

Bir tek Beylerbeyi koca Alman 
dUımanın yUzblnlerce ıine kartı 
ne yapabilir ki.. Şimdi yarala 

bereli Budin kalesine çekildiğini 
duyuyoruz. Yakında uzakta bir ta• 
kımk alelerimlz açlıktan, yardım ye-

Kazaldar, Kalmoklarln yukarı 

Alman dağ!armda Lehlerle 
Çeklerle boğuıtum. Bu aman· 
sız Macar topraklarının belki 

yirmi sayaşını geçirdim. Bu lile,rin 
blrçokunda canımı ölUmden 
kartarmak için yüzde bir Umidim 

kalmamıib. Ancak, işte 9imdl 
b~oi yine karşında sapasağlam 
görUyorımn. Allah ve talih yalnız 

yüreği bUtünlerln, yılma ve yo
rulma tanımıyanların yardımcıil• 
dır. Kaç kereler, kaç ııkıfık 
yerlerde ye'ılmden ağlamak, bı· 

çağımı bir ayak evvel kendi elim• 
le yUrejime sokmak iıtcdim. 

Likln birdenbire çevremdeki 
610m, çarealzlik zincirleri kırılı· 

yordu. UmmadıA-ımıı yerlerden 
bize yardım elleri uzandı.. O 
ıaman karı albl yıldığım için 

Viyana mubuaraıının heyecanlı bir ıafbaın 

ti mediğinden [21 nre yapıyorlar. kendi kendimden utandım, elimi 
Kıı kllıç gibi geldi. Serdarıekrem hızla alnıma vurarak bir daha 
diye altın kanat taktıkları sadra· yılgınh aklıma getirmemeye, ıon 
ı:am Sinan Paıa, bu koca bunak, 
devlet orduaunu alıp Edlrney• aaniyoyc kadar umudu kcı;memeye 

Allahla andcttim. 
çekilmiş... Yaz çiçekleri açma-
yınca bu lıtanbul paşaları uç boy· lıt• timdi do b6yle korkunç 
larında dilğüfen millet çoçuklarını, vakltteyfı. Doğru ıöyledin. Bana 
ağlayan Türk kadınlarını dUşU· gönlü~ kmlmasın. Senin naııl 
nUp yola çıkmazlar. BUtUn bu ylğlt oldu~unu benden iyl bileni 

itler göıterlyor ki: Iıler bu ka· bulamazam. (Arkası Yar) 

darla kalmayacak! -,.ml'J··.· ........... _·-.-.-;.-.-.-.,-•.• ·•·•· •· •· ·•· .. -... -
Şahin Boy elini alnına 1n

tUrdU: 
- Bana bak, Aslanl Sen bu 

kalede herkesin }1 llreginl mi boza· 
cakıın, yokaa dUımam bozmağa 
mı çalışacakıın? Böyle her iti 
kötü aörilp kötll dlitünecekaen 
kalenin bir kapııı daha açık; 
aen de oradan çık; ya bunak 
ıerdarıkimemın, yahut pek yiglt 
dediğin Budin Beylerbeyi Haaan 
Paşanın yanına iİt! 

Bu aözü ıöyliyen kale kuman· 
danı ileriye iki adım attı; ona 
coıkun bir karfı'ık verecek gibi 
irkilen Deli Aslanın büyük elini 
tuttu. Delikanlının Utreyen ve 

aletli parmakları Uzerino kapan· 
mıı olan Şahin Beyin ince par• 
makları çeilkten yapılmış gibi ıert 
Ye ıorlu f di. Delikanlı} a meyden 
Yermeden dedi ki: 

- Dinle Aslan; daha on dört 
yaşında iken babam kendi elile 
belime kılıcı kuşattı, beni ona, 
onu bana ıımarladı. O zaman• 
danberi kırk yıla yakın geniı TUrk 
yurdunun birçok işlerinde bulun
dum, Mııırın ta dibinde cehennem 
çöllerinde, yubani Yemen dağla· 

rında, otsuz Acem 11ahralarında, 

Bağdat, Baıra bataklıklarında 
TUrk bayrağının a:tında dövfi.-. 
tüm. Azak kalesinde Moskofla; ' 

(1) Hasan Pcııa Sokullunun oğ·u
dur; çok kahremı;n pafalarmızdım idi. 

(2] Vere, tart ile tealim olnıı k. 
Vermek mu\orındnn. 

HASAN 
KREMİ 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, en 
sıhhisidir. Nazik cildli 
kadınların hayat arka· 
da ş ı dır. ihtiyarları 
gençleştirir. Ve genç• 
leri güzelleştirir. İnsa
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremi· 
ni unutmayınız. 

Kutusu 50, tup halinde 20 
TUrklyede yapllıp da 
Avrupa etiketi yapıştı· 
rllan ve halkı aldatan 
kremlere, veealr ıtri· 

yata aldanmayınız. Ha· 
sen markasına dikkat 

ediniz. 

Hasan Deposu : 

Ankara, isld ,bul, Beyoğlu 
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Ittihatçıların Tedbirde Kusurları Niha-
yet T akd:ri Aleyhte T ccelli Ettirmişti 
(ittihat ve Terakki).. Osmanlı 

saltanatı üzerinde tam on sene 
hükümran olan bu (esrarengiz ve 
beyfılai kuvvet), varlığmın elra· 
fında top:anan fedai ve fedakar· 
ları .. Tufeyli ve riyakirları .. On 
aenedenbetl, mukaddea bir mabet 
gibi eşikleri aşındaralan merkez ve 
kultip!eri.. Anut bir kıskançlıkla 
ıaklanan (arma) ve (parola) !arına 
rağmen; kendlainl için için yiyen 
ve kemiren maraza mukavemet 
edememit·· Beı on ıUn süren bir 
lhtizar devresinden sonra, pek 
hazin bir ölümle aönilp gidiver
mişti. 

sene sonra bu 
meş'um akıbetin 
reti mi i.:i? .. 

iımin uğradığı 

manevi bir işa· 

Yoksa, bu feci akıbeti gö
renler; kendi (tedb:r) it rjnde ku· 
sur ettikleri için, (takd r) in • biç 
affetmiyen ve merhamet göstere· 
miyen • acı hUkmü altmda mı, 
tebah o!up gitmlş'.erdı ? •. 

? ? ? ••• 
Ziya Şakir 

Çemberlltaş 

21 Nisan 1935 Pazar 

Aziz .,.. muhterem karilerlmel •• 
BugCln, fU yukarıdaki satırların 

alhna imıı:amı koym kla, zayıf ve naçiz 

l lıkla hareket ettiğimin en kuTVetli 
birer ıah"di olacaklarcır. 

M~hr z'er: ml ve yardım srördDtilm 
muht~rem zevatın iaimlerini bu sütun• 
Jarda birer birer 1aymak. imkiı·zdır. 

Buna binaen bunları da • birçok 
mühim •eaikalarla beraber- bu Herin 
kitap halinde çıktığı zamana terk.edi· 
yorum.. Ve t imdi.ik bu zevata ayrı 
ayrı teıekkQrlerimi arı; ile iktifa 
eyliyorum. 

Y az.larımı takip eden zeyat, 
miltalealarını yazmak bize niıyan •e 
hatalarım ı zı hatırlatmak lutfunda 
bulunurlaraa, istikbal tarihine çok 
değerli bir hizmet etmit o' urlar. Tev• 
ıik edllmek şnrtile 1ıönderi' ecek 

olan bu mektupları, bu eserimin ıon 
ci'dine aynen dercetmek, benim için 
en mühim bir vazife ye en kıymetli 
bJr borç tetkil edecektir. Velev, 
yaıularımın aleyhinde olaa bile .•• 

z. ş. 

1, 'I DOYÇE LEVANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul n 
BahriBiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam p08taları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
Herekle• vapuru 25 Nisana doğru 

An~ " ~ ~ " 
Allmnla npuru 16 Mayısa doğru 
Ulm vapuru 20 Mayısa doğru <ı;, 

Burgaz, Vama, Köatcnce, Kalas ve 
lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

U•m npurn 20 • 22 May11a doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Aovers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar. 

Delos n-ı>uru 22 • 23 Nisana 
doğru 

Herekle& vapuru 25 - 28 Nisana 
doğru. 

Fazla tafsilat için Gııla.ta'da Ova
kimyan hanında Laster Silbermann 
ve Şürekası vapur ecentalığına mü
racaat. Tt'lefon: 44647-8 (9934) 

Dr. Nihat Tözge 
1. inci ıınıf Deri • Frengi ve 

diğer Zührevi lıa~. müt. 

Babıali Tıiyyare Cemiyeti karşısı 
N o. 11 Tel. 219-12 

Sah gUnlerl parasız 

Nisan 25 

lstanbul 4 ncU icra memur 
ıuıundan : Tamamına 840 aeklıı: yt 
kırk Ura kiymat takdir edilen Koc 
Muatafa paıada Ali faki mahal ye ıc 
katında 19 mGkerrer No lu abt• 
bahçeU ve elektirik teıiaatını havi • 
dairemizce açık artbrmaya çıkarıllll 

o'up fartnamHİ 18 - 5 • 935 rünlemt 
çinden itibaren diYanbaneye asılar• 

1- 6 • 935 gilnlemeçioe rastlayan C11 
mertHl j'Onü 1aat 14 den 16 ya kadı 
dAiremizce 1atılacaktır. Arttırm•J 

fİrmek için % 7 luçuk tHİaah ak 
çeal alanır. Birikmit nrl'I Beledly 
re11imleri ve vakıf icareıi mOıteriy 

aittir. Artırmada takdir edilen kiym• 
tin % 75 ni bulmak tart o1up akı 

halde en ıon artıranıa taahhlldO re 
rinde kalmak ilıere artırma on be 
gün daha uzat&larak 16 • 6- 935 ,.Onlı 
meçin• rastlayan pazar rUnG aya 
natte yapılacak ve bu arbrrnadadı 
gine kıymetini % 75 ti bulunmazı 

2280 No lu kanun ahkamına tnfikaj 
sat.f geri bırakılacaktır. 

2004 No lu kanunun 126 ncı mad 
desine tevfikan ipotek sahibi alacak 
larla diğ r alakadarların •e irtifak ha 
kı sRhiplerinin gayrı menkul lzerin 
deki haklarını hususile faiz ve mal 
rafa dair olan iddealarını evrakı mD• 
bitelerile b irlikte ve 20 srün lçlod 
dairemin bildirmeleri lazımdır. Akı 
halde hakları tapu sicilleri!• aablt ol 
madıkça eahf bedelinin paylaımasın 
dan har1ç kalırlar daha geoit bllg 
edinmek İlteyenlerin 93414790 doı71 
No aile dairemize mllracaatları lliı 

o'unur. ( 316) 

Bu ölnmUn acısı; ( ittihat ve 

tarak ki) nln ( Selinik) te ( Ça VUf 

manaıbn) nın kuytu 'bir köıeslnde 
doğan ve Rumelinin ilSklere bat 
çeken balkanlarında beılenen saf 
Ye neclp gayeaine iman edenlerin 
kalbi .de, aziz bir teYııilinin öltı
mUodea beter ıztırap huıule ae
tirmiıtl. 

omuıı:lerıma yüklendiğim at r yükD, 
ıon nıerhalcaine isal e,tınit oluyorum. 
Eter bu bir muvaffakiyet ise, Lunun 
ıerefl •benden ziyade- beni ıefcl ~·~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:!::~k ~::~7ı'ıe ~:;~:tli.;ar::~a~:~ 1 KATAG Rı· p 
Fakat {ittihat - Tarakkl) nln 

ilk mUeaaiılerinden olan Talit pa· 
p, bu iıtırabı, (tım on yedi ıene 
evvel) bi11etmifti... ( 1318 HnHi 
Ağuatoı ayımn 13 llııcll Cuma 
paU) idi. 

Selinlk ıehri, bu Atuıtoı ıı· 
cagmın hararetinden barını:maıı: 
bir hale gelmiıtl. O zaman aey• 
yar posta memura olan TeJAt 
Beyle, Seılnlk Aıktrl rüttiyesl 
Franıızca muallimi yftzbaıı Naki, 
Selinik redif fırkaıı mnlhakı 
yOzhap Nuri, Redif llnıı mUl
hakı millAıimienel Kemal, SelAnlk 
redif h~btıru birinci bölftk ytlzba· 
şısı Asım, Se!Anlk Mülkiye mek
tebi mualllml•rinden Eayram Feh
mi Be_. lerle Seliinik Dariilmua' li· 
n ini mndurn lsmail Mahir Ef. 
den mürekkep yedi arkadaı, o 
alin akşama doğru şehrin bunal
bcı sıcağından kaçmış'ar.. (Ça
vuş manastırı ) mn bahçeıinde, 

ulu çınarların gölgesile koyulaıan 
havuzun kLnannda, serin çımen· 
ler üzerine serilen hasırlara uzan• 
m:{lzrdı. Bu yedi arkadaş arasın
da cereyan eden afakı konut-

aıa lar, birdenbire bambaşka bir 
mecraya ~irmiş .• Onları, en hal"ı 
Ye en vatanperverane bir mak&a· 
da sevkeylemişti. Hemen o anda 
verile l karar mucibince, ( Par;ı ) 
teki Ahmet Rıza Beye bir mek-

tup yazmak icap etmltti. Yaııla· 
cak yazıyı görmek için bir fener 
getirlilrr.lşti. TalAt Bey, eline kl
ğıt ve kalemi almış.. Arkadaşla· 
rının derleyip toFarladığı cUmle· 
lui yaımağa b<: tlamıitı• Fakat 
bir cümlede ilk defa olarak (ltt:
hat • Terakki) kelimeleri yazılır· 
ke:ı birdenbire Fenerin içindeki 
lambar. ın tişed parçalanmış .. Her 
taraf derin bir zu· mel içinde kal· 
m.ştı. işte bu hadise, o andan 
ltibare 1 Ta'at Beyin kalbine yer· 
leşmiş.. ve bir daha çıkmamıştı. 
Ne zaman (tttihat ve Terakki) 
ismi sö. lense, bu ilk cemiyet 
aılTessi in"n kalbinde, ince ve 
sa• ıf bir nokta sızlardı. 

J 

Acaba, o gece o lamba şişe· 

ı" nin l ı r lması ve ( ltt.hat • Te
rakki) Lmi ıi n lizeri e derin bir 
zulmet çökmeaii tam on yedi 

.. ... ... 

benden Hirgemeyen t:eYat dtlir. Bu·· tu•· n A... ı 
Ben, bu y1ızılar1m aki mevkiimin, gri ar ile 

Hdece bir (nakiı) den ibaret oldu-
funu biliyorum. Ve aneak bu dere· G E Ç E R 
c•ye kadar toplayıp nakledebilmek Ancak geçiren Sogv uk algınllkları 
ıuretiJe ikmal ettifim ıu eserin İki tanelik kutu (7,~) kuruıtur. 
(mClkemmel) bir tarih olduQunu iddia 
etmiyorum. 

Bu Heri yaıı:dığım mDddet zarfın• 
da, birçok karilerimin daima ıu ıu• 
allerine mı:ruıı: kaldım: 

- Bunları na11l yazıyoraun .. Bu 
kadar maümatı nereden bu'uyoraun. 

Aziıı karilerimfa ıorduld :ırı bu 
haklı fluale, itte ceYap veriyorum; 

- ittihat n terakki cemiyt.t:nin 
l'erek umumi •• gerek j'iıı:li muaın•· 
l'bna ait evrakı, kıımen mabvolmu9• 
tur. Yangınlar, muhteUf kabine 
tebeddilllerinde Ye bilb ıoua fstanbulun 
lıgali felAketinde alakada rların ev
lerin• yapılan laakınlar, •n mOhim 
esrarın en canlı veaikalarıaı ortadan 
silmit ıüpiirmOıtür. Onun için bu işe 
baıladığım zaman, kapı kapı do1Pttım. 
Teker teker klğıtlar, re1imler topla· 
dım. Birçok zeyatın hatıralarına 
mGracıı at ettim. Her meseleyi, bizzat 
alikadarlarından din!ed m. YiizJerce 
zata mektup yazdım. Bunlardan al ' ı· 
ğım cevapları biribirlerile kE r4ıl ; fl'r• 
dım. Herhanıri bir mesele h kkında, 
en atağı • itimada ıayan .. ilç zatın 
fikri ittihat etmedikçe onu hakikat 
olarak kabul etmedim. Hatta, binat 
karı ıtıtım bazı vekayii bile, bil iğim 
ve J'Ördüğüm gibi kaydetmekten 
lçtinab ederek o nkayie tem · s eden 
HYat ile bir ker6 daha görDımekten 
• •• hakikati tam manıı ıile ııraıtır
maktan - çekinmedim. liütün Lu 
araıtırmalarım eıneaında sadece l:.ir 
cephenin taraftar ve dost'arını dinle
mekle de iktifa etmedim. O c phenin 
ınuhalifleri]a de tem· ııa geldim, Ve 
ancak bu ıuretledir ki, y · zılarımın 
bitaraflığını muhafazaya gayret ettim. 

Eıerde ismi geçen zevat Brıuında, 
ne ıııhıen ve maddeten menfaatdar 
olduğum ve ne de, her hangi bir 
aebepten dolayı aleytar bulundukum 
bir tek fert yoktur. Bu yazılarıma bat• 
lad ğım ıı:aman bazı zevat, ( Talat 
Paıa ) ya kartı derin bir kalp yarası 
tat dıtımı Ye ona kartı bitaraf kala
mıyacFğımı iddia etmiı'erdi. Ben, 
böyle bir hiı tat madığım, n bita .. 
raflıktan zerre kadar c: yrılmadığıma 
kanaat getiriyorum Ye bu zat hakkın
da yeızdığım yasaları lthat ediyorum. 
Earıen ben yazılarımı yazarken daima 
ıahai fikir ve tenkit yQriltm akten 
mümkDn olduğu kadar ictln.1p ettim; 
ıadece hldlaatı nakletmekle iktifa 
eyledi.,, Gelen tenkit mektuplarını 

tetekkOrle karfıladım. HattA bunlar• 
dan yuılarımızı kendi görOtlerile 
karı :layanları da nau:rıdikkate aldım. 
Bunlard .. n hakikat• (temas eden ufak 
tefek meHlelarl, derhal tashih ederek 
mOhim meselelere ait • uzu:ı melctup-

;iları, karilere uaonç vttrmek korkuıile
eaerin ıonuna sakladım. Şimdi aırası 

sreldiği için aynen d ercedilecek olab'I 
mektuplar, ae aaraalmaa bir bl taraf-

K A T A G R i P ' t;r. GRiP, NEZLE 

Osmanhcaaan Türkçeye Karşıllklar Kılavuzu 
- 30 -

t - Oı. türkçe köklerden gelen 
ıözlerin kar~ısına ( T. Kö. ) beldrği ' 
(alameti) lı:onmuıtur. Bıınların her biri 
hakkında ııra ile usrnanlanmızın 

(mütt'hassıı) yazılannı gazetelere ve· 
receğiz. 

2 - Yeni konan karş lıkların iyi 
1:Ly1rt edilmeıl ıçın, geregiııe görn, 
F ranı-ııcultm yazılmış, ayrıca örnekler 
de konul muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan keliuıelvrio 
bur,iinkii İ§lenilmiş ve kullı\Uılan şe
kılleri alınuııt~r. Aı-ılı ıık ol m bak, 
aelı ügcüm olun h üküm, 'l' ı.rkçe ' 'çek,, 
kökııud en gelen §ekli gibi. 

M 
Ma ( bak: ab ) - Su - F r. Eau 
Mai cari - Akarsu - Fr. 

Eau courante 
Mai rakit - Durgun au 
Maa - ile, bile - Fr. Avec 

( 
11 Maa • ,, lle başlıyan ıözler 

biraz aıağıdadır. ) 
Maabir - KöprUler -
Maada - Başka 
Maalesef, maatteesslif - Yaz k 

ki, uefle 
Örnek: 1 - Maat' eessüf de· 
diğinizi yapamadım - Yazık 
ki dediğinizi yapamacım. 
2 - Maaleaef söyliycceğim ki 
arzunuz yerine getirilmemiştir -
Eıeflo 11öyliyeceğim ki arzunuz 
yerine getiriJmemifUr. 

Maali - Yücelikler 
MaaJiflihar - Kıvançla, onur 

bilerek, övllnçle 
Maalkerahe - lstemlyerek 
Maalmt:mnuniye - Sewe aeve, 

seve lıtlye 
Maarif - 1 - Kllltilr 2 - Bl· 

limler 
Örnek : 1 Maarif VekAieti -
KültUr Bakanlığa 
2 - Maarifin bir memlekette 
terakklıi - lillimlerin bir 
nlkede ileri gitmesi. 

Maat - Aylık - Fr Appointe-
ment 

Maazlyadetin- Artığıyle, çok çok, 
• den daha çok 
Örnek ı lıtediğinl maazlyadetin 
verdi - lıtediğinl çok çok 
verdi. 

Mablt - Arka, ate, •onra -

Fr. Suite ı 
Mabadı var - Arkası var, ıon-

rası var 
Maber - Geçit 
Mabeyn - Ars, aralık 

Örnek; Mabeynimizdeki dost· 
luğa güvenerek • Aramızdaki 

dostluğa güvenerek. 
Mabihi:.ftihar - Övünek 

Örnek: Atatnrk, tilrk tarihinin 
mabih\liftiharıdır • Atatürk, 
türk tarihinin övllneğidir. 

Mabud - 1 Tapacak (En genel 
anlamında) 

t - Yukadao (Halik anlamı• 
na) - Fr, Createur 
3 - Tanrı (Allah anlamma) 
.. Fr. Dieu 
4 - Ogan (Kadiri mutlak an
lamına) • Fr. Le Tout - puis· 
sant 
5 - idi (Rab anlamına) 
6 - Kuday (Huda anlamına) 
7 - Çalap 

Mabut - Allah ( mUslUmanlık 
mabudu) - Fr. AUah 

Mabut - Yahu va (Y abu dilik ma• 
budu ) - Fr. Jehova 

Mabut( esatir mabudu anlamma)
llih • Fr. Dieu 
Örnek: Maar, mitolojide harp 
ilahının adıdır - Mara, mitolo
jide harp tanrısının adıdır. 

Mabude - Tanriçe • Fr. Deesse 
Örnek: V enUs, htistln iliheıi· 
dir - Venüs, güzellik tanriçe
s:d:r. 

Mabut (sanem) - Put, idol • Fr. 
ldole 

Uiuhiyet - TanrJlık - Fr. Diviolte 
ilahi - Tanrısal - Er. Divln 

Örnek: ilahi bir büsUn- TanR• 
sal bir güzellik. 

Mülhit - Tanrısız - Fr. Atbe 
llhat - Tanrısızlık - Fr. Atheisme 
Telih etmek - Tanrısamak • Fr. 
Dı:ifier 
Örnek: Eski insanlar ahcar ve 
eıcan telih ederlerdi - Eski 
lnaanlar taıları ve ağaçlarl 
tanrıaarlardı. 

Telih - Tanrılaıtırma • Fr. Apot• 
beose 

Macera. aergi\:ıeıt - Serüven • 

....... -.'!"" ..... ,, " -

Fr. Aventure 
Örnek: Macerab bir bayat , .. 
çirdi - Serüvenli bir baya 
geçirdi. 

Madam• - Oldukça 
Örnek: Madamelbayat - ff&" 
yatta oldukça 

Mademki - De, da 
Örnek: Mademki böyle yapr 
cakbn, niye batka tllrlll 161 
verdin? - Böyle yapacakbll 
da, niye baıka tllrlll 161 ver 

din. 
Madde - Madde (T. Ka.) • Fr. 
Matlere, article 
Maddi - Maddiğ - Fr. Materf• 
Madelet (Bak: adalet) 
Miden - Mğden 
Mader, valide - Anne, ana 
Madrub ( mazrub ) - DöğDlmllft 
damgalanmış 

Madud - Sayılı 
Madum - Yok 
Madun - Ast 
Mafevk - Üat 
Mafaal - Oynak, oynak yeri 
Mafi.bal - Gönüldeki 
Mafizzamir - Kalpdeki 
Maftlv - Bağıtlı. bağıılanmıf 
Mağara - Kovuk, mağara 
Mağbun - Aldanık 
Mağbut - imrence 
Örnekı Rnfekaıının mağbutll 
oldu - Arkadaşlannın lmre.
ceıl oldu. 

Mağdur, mazlum - Hakıızbi• 
uğrayan 

Mağf;rct etmek - Yarlığamak 
Mağlfıb - Yenik, yeııileo - fr. 

Vaincu 
Mağlubiyet - Yenilme, yenlllın • 

Fr. Defaite 
Mağmum - Kapanık, ııkınbla, 

Uzgün, gamlı· Fr. Triste, 1001br• 

Örnek: 1 - Mağmum bava • 
Kapah ( 111kıntılı ) hava. b 
ı - Mağmum lnıan • Galll 
( UzgUn ) insan 

Mağrib - Batı 
Mağruk ( Bak: gark ) - Bat11Jlf• 

boğulmuı, batık· Fr. Naufrage. 
noye 

Mağrur - Gururlu ( Eak: gu~) 
Mağrur o!mak - Gururlanma 

(Devamı 15 inci yıizJe) 
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I' VAPURCULUK' 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Llmaa Han, T elefonı Sl2921 

iZt~iR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE ılinleri aaat 
16 da lstanbuldan IZMIRE ve 
p AZAR günleri de IZMIR' den 
Jıtanbula kalkar. 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru 25 Nisan 

PERŞEMBE 1&at 20 de Hopaya 

kadar. 

MERSiN YOLU 

Sayfa 15 

KEMA\. 

ILACI 
ı-

CIDt 

[;lıg~ö~ IK{@:IAAJ&IL 
NASII~ İLACI 

DUMLUPINAR vapuru 26 
NJ&an CUMA saat 1 1 de Mer

ıin• kadar. 

TENZILATLI HALK 
BiLETLERi 

Nafıa Bakanlığından: 

2 ve 20 komprimeli~ ambalanarda 

bulunur .. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan E1' markasını arayınız. 

Memleket dahilinde .. yahatı 
kolaylaştırmak makeadile bir ve 
iki aylık tenıdllth halk biletleri 
ihdas olunmuıtur. Biletler 1 Mayıs 
935 tarihinden itibaren bütün iıke
Je ace•talarında ntılacaktır. Taf· 
ıillt alıaak iıfyenlerln ecentaları
mıza mlrac at etmeleri ilin olunur. 

I0/4/935 Tarihinde mUnakaaaya çıkarılmış olan Afyon - Antalya 
hattının Bozanöntl - Isparta araaı 13,8 kiJometrelik mükerrer yedinci 
kıımınrn lnşaatma talip zuhur etmediğinden mezkür kısım inıaat 
ve ray ferff yab, İnlllat mlddeti Ye ehliyeti feulye ptlmmdan 
bauları değiıtirilmek auretile kapalı zarf u1alile yeniden ekstl· 
miye konulmuştur. 

Mahammen ihale bedeli ( 300,000 ) liradan Ye muvakkat teminatı 
da ( 15750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın ekallt• 
mesl 6151935 Pazarteıi günO lSğleden ıonra saat 16 da Ankarada 

KIRALIK KAHVE OCAKLAR! Bakanlık binaaında, demiryol inıaat reisliği ttkılltuıe komiıyonunda 
1 yapılacaktır. Bu İfe girmek iıteyenlerin teklif mektublarile mftnaka• 

Şirket vapurlarmın • çn ıttıtı 
lıtanbul MiHi Emlak Müdiirlütünden : Trabıon, Menin, Bartin, Ayvalık, 18 şartnamesinde yazılı diğer evnkı 6151935 tarihinde 

. Çakmak ılar yokuşunda 3840 metre Karabia-n, Bandırma, Mudanya, öğleden ıonra aaat 15 • kadar loıaat Reiılijine aakbu 
Mercan Ağa mahaJleslnın .. kç tt altmıt oda ve altında lmroz, lzm:t, hatlarına çalıtan va- mukabilinde teslim etmeleri )Azım geldiği ve münakasa ıartnamo• 

lllurabbaı ana üzerine yapılmıt ;ortf a :anının 240 hisse itibarile purların kahve ocakları açık art- ıinde ya11lı olduğu veçhile mUnaka1a gilnUnden en u bir hafta 
dokuz dükkanh 1 iJA 29 No. lı uıubydaoı· olan 13977 lira üzerinden tırma ile 8 Mayıs 935 Çarfflmba evvel Nafıa Bakanlığına lıtlda ile milracat ederek alacakları 
lı h e e ı gl1nil iıtiyonlere veriler.eldir. atek· f h 

az.ineye ait 30 his1esi mu ammen b kadar pazarlıkla aatılacak· lerin teminat pnraları ile o gOn onni e liyet vesikasını teklif mektuplarına lliştlrmeleri iktiza 
5 Mayıs 1935 Pazar gUnll ıaat 0~ ~~ cisi bir aene ıonra alın· ıaat 14 te, ıartnamoyi görmek iı- eylediği ve ıartııam• ve mukavelenin değiıen maddelerini lbtl va 
tır. Satıı bedeli birinci taksit P8'ı°' i t nklllerin Pazar Ye Salı gtın· teyenlerin hergGn kamara ve iot• eden varakayı tedarik etmek istlyenler 9 lira ve mllnakaıa 
ıtıalc fartile ild taksitte ödenecekt r. E 1 l~k Mll.dUrJUğUndeki Satıı ıubesin• müracaat etmeleri. evrakmı heyeti umumlyesini 15 Ji · bedel mukabilinde Bakanlılc 
leri aaat 

00 
dlSrtte latanbul MiW m • "t733 '9 ms.I demiryo'lar inşaat Reisliğinden ah k :tklerl Han olunur. (2007) 

~~~~~~~~~~~~·~·M~~::~-:-~~::~::i~~t;t·~·~~~~:--~~~:::~~~~::;~~~~~~~;::: -_ l<onıiıyonuna müracaatları. " Uzllm ve incirlerinin baılıca Grande affluence 
n::: Mahfaza - Kutu, ıakl~k •. kab 

( Baftara'I 1, Gacil yilzd• ) h f') G ı slirUtU Amerikadır. Mahuf, mehip - Korkunç • Fr. 
) Mahfi (Bak: a ı - ız 1 T l.tağıub _ Kapık ( Bak: ıaab Mahfil _ 1 Derge, 2 _ Klub, Mahrek - •Yörüncü yUrüncü, errible 

Örnekı Mali mağıub-Kapık mal ) dönge· fr. Trajectoiar Mahud (Mevhur anlamına) - Hır-
t.1,4'1-1u1 _ Karıcık • Fr. Melan· 3 - (Bak : muhit M11hrem - ôzdeı, içli dıfh, aizli kesçe bıJinen, hep bildiğimu, ha-

~ .. Mahfuz - Saklı fr. lntlme ni şa bildığimlz 
o.;. falıı·ffe Mahı'r - Becerı'klı', uz, uzelll G J k Ö k ( ) • h k b ~"• I . Kan• Muhremane - izli o ara rne , ··i ın ma ut ita ın-
'Vfnek: MaifUI 18 - Fr. Habile, adrolt Mahremi esrar, mahremi rlz - da da yazıldığı gibi - ( .... ) in 

f.f ille yağ Örnek : Mahir bir doğramacı - Gizdeş • Fr. confident herkt ıçe bl inen ( hep bildiğl-
P.1 'h - Beyin Uzelli bir doğramacı. Mahremiyet - İçli dışlılık, özdeı- miz) kitabında da yazıldıj'ı gibi. 
'M •h - Ay Mahiyet - Nelik, içyU:ı . ilk, gb.ll'ik Mahv - Yok olma 

•habet - AybarJık Örnek : Mahiyeti meçhul hır Mahrukat - Yakacak Mahvetmek - Bitirmek, kUlet-
Ôrııek: Ordumuzun mahabetl baıtahk _ Neliği bllinmlyen Mahrum - Yokıun mek, yoketmek 
düımanı vıldırdı • Ordumuzun b'ır haatalık Örnek: Rahattan mahrum kal· MahYiyet - Silginlik, alçak ıö-

M •YbarJığı 'dOımanı yaJdırdı Mahkeme _ Hak yeri mıt bir adam - Rahattan yok· nOJIUlük 
•hal - Yer M hk(ike kitabe _ Kazıt - fr. sun kalmıf bir adam. Mahvolmak - Bitmek, ldllolmak, 

Mahalle - Uram a ' •t he Mahrum etmek - Yoksundurmak yokolmak 
Mahallt, mevzii - Yersel • fr. Inscriktion, epı akp - Fr Con· Örnek·. Sizi hiçbir ıeydeo mah· Örnek: O mahvolmut bir adam-

l Mahkum - Kasam • d O b ocal rum etmek iatemem - Sizi ır - itmiş ( kUlolmuı ) bir 
Ôrnek,· Mahalli Adetler • Yer- damne hkü ı a hllsntl hiçbir ıeyden yokıundurmak adamd:r. 

Ö k • Ma m ar M h S 1 a.l törUler rn• • K ıanıkla· istemem. a ı - a t, som '• ı ttiler - a 1t1aball1 tahaffuz - Korunak muame e e dıl Mahrumiyet, buaran - Yoksun- Mahza - Yaln.z, ancak 
ı. l Fr ra k·-• I·" davran ar M h K IYlaharet - Becerik, UH • • -... ,. Fr m·, yokıuntu 8 zen - av 

Adreaae, babilete Mahkiim - K.Slemen - • Mahrum olmak - Yoksunmak Mahzuf - Çıkarılmış, kaldmlmıı 
Örnek· El ifleriade çok m•k· AHenl Mahıuben - Tuta Mahzur - Çekinecek, aakmca -
lıaretl' Yar • El iflerinde ço Örnek: Mahkum mlllet - Kö- urnek: Deynime mahsuben ıu Fr. lnconvenient 
he lliJ!ri) ar lemen ulus k parayı Jfitfen kabul ediniz - Örnek: Bunda ne mahı.ur görU-

'Mab:;~ğ~ (uG~ı.:iİild:r,. g6kçe- Mahkum etmek - Kaıam• - Borcuma tuta ıu parayı kayralın yor1unuz? • Bunda çekinecek 
lilder Fr Condamner kabul ediniz. ne aörüyorsunuz? • Bunda ne 

\t b h ) Hap- Ör.nek: Mahkeme .. i iki aeneye Mahıub etmek - Saymak, tutmak aakınca görüyorsunuz? 
• beı (Bak: haplı ane • mabküm etti _ Hakyerl ••• 1 Mahıul _ Orun Mabzuz olmak - Hazlanmak 

ı. .Je•i Se•gill lkı' yıla kaaadı. Ö k M h l b d h Örnek: Pek mahzuz oldu • · pek 
"'•hbub, mahbube - , F rne : a ıu, u ıene a a bazlandı. 

Mahku .. miyet - Ka1ınlık - r. Ü b 1 d b il Ya•uklu K k iyidir - rUn u yı a a Maide _ Sofra 
ahbua (Bak• bapls) - apıı Condanınatlon K 1 ilk iyidir. Mail - Egvik 
Ö k ·hb t iki mahbuı Mahkümlyet, esaret - ö • Mabıuldar - Verimli, bitek 

rne : Ma eı en iki _ Fr. Eıclavage, .ervltude Örnek: Bu direk maildir • Bu 
firar etti _ HapıeYinden . k) Örnek: Mahıuldar topraklar - direk eğiktir. 
'- Mahku"' m olmak (hllkilm gıyme • V l ı· t ki 'M ••paık kaçtl. • er m 1 opra ar. Maili inhidam (MUşrifi barab) -
ahcub (Bak: blcab} - Utanıaç Kasannıak k Mahsuldar olmıyan - Verimıiz Yıkılmak Uzere, yıkkın 

Fr J· d M hlük (Bak: halk) - Yarah • Mahıuldarlık - Verimlilik M ı G F ı. · ım~ e • k Fr a C . a ıet - •çim • r. Subılatane 
.. ahcub etmek - UtancLrma • • fr. reature Mahıur - Kuıanık, kuıatalmıı Örnek: Maiıeti gUçlftR"e utra-
Coııı:o11dre Mah:ul - Erimif. eril ) Örnek: Düıman orduıu orada mıtb - Geçimi ,Uçllli• uira· 
t.fahcubiyet - Sıkılıanhk, utan· Mahlut· - K~btık, (Bah: balla • mahıur kaldı - Dütman or· mıfh. 

Medarı malıet - Geçinecek 
Maiyet - SUder • Fr. Suite 
Maiyetinde - Yanında 
Makabli - Unce, önceai 

Ôrnekı işin makabllnl bilmi
yordu - itin öncesini bilm ... 
yordu. 

Makale - Betke • Fr. Article 
Makamı memuriyet - Orun 
Makarrı h8kümet, makarrı idare, 

payıtabt - Ba11ehir - Fr. Ca
pitale 

Makar, merkez - Baıkent 
Makarrı vilayet - il başkendl 
Merkezi kaza - ilçe baıkendl 
Nahiye merkezi - Kamun bar 

kendi 
Makbul (Bak: muteber) 
Makbuz - Aht - Fr. Reçu 
Makbuzat - Girea (Banka terimi) 
Maklnb - Çevrik, çenllmiı 
Makaad Vargı, erge 

Örnek; Maksadı para kaıan• 
maktı • Erıeıi para kazan

maktı. 
MakHm - 1 - Böleç, 2 - Sa· 

vak, maslak 
Makaud - (Bak; meram) 
Makta - Kesit· Fr. Coupe 
Maktu - Ke1me 
Maktu Ocret - Keaenek 
Makul - Usahr, beğenlk 

Örnek: Makul hareket etme• 
dl • Usahr (beğenik) hareket 
etmedi. 

Gayrimakul - U1almaz 
Örnek: Gayrimakul bir dUılln• 
ce • Uıalmaz bir düıtlnce. 

Makuliyet - Usalma 
Örnek: Söıde ve iıte maku• 
liyetten dııarı çıkmamalı • 561· 
de Ye itte uaalmadan dııarı 
çıkmamalı 

l•clık • Fr. Timidite fr Melange duıu orada kupoık (kuıatılmıı) 
t.fahcub olmak - Utanmak b Ôrnek· mahl6t yaj • kabfak yaj kaldı. 
1 • •• ·Mahm"ı (B' ak: him~y•) - Koru- M hıuı bAı Özgll • Fr Prop-IYl•rdud - Buçlu, ıayıb, ıın.. ' c: a , - • 

ite nuk • fr. Proteı re i\ 

llteyenler bunu keaip aradaki boılukları tercihan daktilo ile'~ 
doldurarak Türk Di!i Araştırma Kurumuna gönderebilirler. 

~e\lrifrnit, dar - fr. Lim hd d Örnek: Bu çocuk benidl mah· Örnek: Çocuklara hil bir gtt-
Ôrnek: 1 - Verdiği m.a u · mimdir • bu çocuk benim ko- IOtll vardı - Çocuklara 6ıg0 
bir iki kitabı bir haune ~~ d b'ır gtllUt• yardL 

1 bir ıkı runug~ um ur u 
•anrnış? - Verdiği sayı 1 Mahmul _ YOklll Mahsfia - Sezilmif, duyulmuı • 
kitabı bir hazne mi ıanmıı? bl Mahmur _ Baygın, .OzgUn • fr. Fr. Senıible 
2 - Bu tarlanın sağ tarafı r Örnek: Onun bUyftk bir adam 
"a il hd dd Bu tar- LhangoureÇxıkıt ıUrllt • fr. Sorti• ı t d ha c-ocukluJC.u d "'" Y e ma u ur - .1 o aca ı a "'" ıJ n a 

Ma reç - ' . ( ·ı ) lanın aağ yanı bir çayla çevrı - Örnekler: 1 _ Bu bınanın ıo- mahıuı olmuıtu seu mitti 
iniştir (H ıırlıdır). . . de- k _ mahreci arka tarafında· Mabıuı •• aamahsöa - Belll 
3 - Mahdud bir saha ıçın d~rg~ bu yapının ıokağa çıkıtı belirai1 
Dar (buçlu) bı'r alan içinde. d d Mabaiiı ıurette - Duyulurcaaı· 

•• h k f 1 Fr arkasın a ır. t 1 na - Fr. Senaiblemeot :•a dudülfikir _ Dar a a ı • 2 _ Jzmir Uzüm ve !ne r erini~ 
0 ornc baılıca mahreci Amerıkadı,..lzmır Mahıer, izdiham - Yığılım • Fr. 

"1ahdurn - Oğul 

Oımanlıca • • • • • • kelimeılne kılavuzda • • • • • • • karııhğıoı 

uyiun (Yahut: Yeter) iÖrmi1yorum. 

Sebebi ( Kıaıoa) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

1 (1) B&ırada bıı öraeğe ıöaterılmiycıı yazılar iıı.erine bir şey yapıla· 
mıyaoaktır. 

.... 



16 Sayfa SON POSTA 

•• 

B 
Niıan 25 

En mükemmel 
tırat bıçağıdır. 

Şimdiye kadar icad olunan bGUln traı bıçakları aruında en rnClkemmel "' en fnkalide oldutu tahakkuk etmiıtir. Plyaaada mevcut traı bıçaklarını 
ıaı ırtmııtır. Huan traı bıç•Q'ııaın 1 • 2 - 3 - 4 numaralı gayet kukin n hauu tarafları nrdır kl her bir tarafile llakal on defa traı olmak kabildir. 811 
heupla S kuruıluk bir adet Huan Tıraı Bıçatı ili 40 defa n ıalak bardak ile bilendlkde yüz defa tıraı yapılmak mllmkOndür ki dGnyaoıo hiç bir 
bıçatıoda bu muiyet yoktur. Huan bıçafı latedltioh: halde batka marka nrlrlerae aldanmayınız. TakHtlerinden aakınıoız. Fiyatı 1 adedi 6 kuruıtur. 
10 adedi 4S kuruıtur. Haaan depoau, Ankara, latanbul, Beyoğlu. 

alınız • 
il 

Nezle, baş, diş ağrllarına karşı 
.............................................................................................................................................................. 
( 

·Herkesin evinde 
her feyden evvel 

bir tlte 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. lçllmeai kolay •e zevklidir. Müferrih, mllley1lndir. Mide ye 

baraaklara zarar Yermez •e alııtırmaz. Gllç bazimlerl kolaylaıbrır. Kab11bl' 
def'edır. Mide ıiıkinlik vı yanmalarını aldırir. Fazla bir yemek VI lçmıdell 
sonra hi1&edilen yorgunluk ve titkinliğl hafifletir. Ağızdaki tataızlık vı koku,. 
izale eder. MAZON iıim ve markaıana dikkat. 
Deposu Mazon ve Botton ecza depo•u, Bahçekapu 11 Baakası arkuıoda No.11 

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

AU T y 
LÜKS - SUPER 1935 

Emıalıiz bir ahize. Sedaıız optik ayar. Diltün yeni ve imtiyazlı bir ıiıtemdir. 
Mavi ılyalı kUrre 

N. ve S. N i H A T 
Galata Karaköy • Palas Tel. 42023 ........................... , ............................................. ., 

WWAW 

Çocuk Haftası-Kumbara Hafta 1 

Siz de ·yavrunuza iŞ BANKASINDAN btr 

B BA 
çocuğunuzun da 

Öksürenlere: 

alınız. 

birikmiş 

T 

Gelecek sene bu hafta 
birçok parası olacaktır. 

H Ki EKREM 

L 
En buyuk sergilerde 18 diploma 

48 madalya kazanmıştır. 

Böyle gü~el dişler yalnız 

RADYOLiN. 
kullananlarm 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
"Diılerln ve ağazın ııhhtl sabah •• 

ak9am gUnde 2 iefa diıleri temizlemekle kabildir. ,, 

Kitap almak için 
bütçeniz 

müsait değil mi 

Bir Lira 
••• TUrklyede çıkan 
bUtUn kltaplar1 temiz 
ciltler içinde okuya· 
blllralnlz. 

6 Aylık abone ücreti 

1 LiRADIR 
Kltaplar1mız abone· 
terimizin ellerlne k•· 
d~r gönderllmektedlr. 

Yeni Kitapçı · 
Ankara caddesi No. 85 

a-iderir. Eczanelcrd.-: bulunur. Fbti 
lıtanbulda lSO kuruıtur. 
Adre• 1 Galata poıta kutusu l2SS 

' 

Kanzuk eczaneııi müstabzaratıodaıı 

SAÇ EKSiRI 
Komojen Kanzuk 

Saçların d6klllmeliae •• kepekler 
meıine mlnl olur. Komojen uçlr 
nn köklerini kunetl..ctlrlt •• 
ler. Komojen aaçlann 11clua 
T abil renklerini boımu, lltlf 
rayihası vardır. KObaojen Ka 
Saç Ekıirl maruf eczanel 
ıtriyat mağazalarmda bulunur. 

LOKANTA 
NOVOTNI 
ENIYlYEMEKLER 

·TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP ve D. ZIRKIM 

ARIYANLARA 
Cihau~ümul 

VIKiNG 
markalı 

&OT Maklnalaruııll 
Türkiye ıçio 

umumi acentaıı. 

Jürl\_:/llJNJ/JD LTD. fi'/. 
ı•"' •• ISTANBUL, GALATA. ,.ERSEMBE .,.. / 

..... 
.. . . . -~~· 'p~~t~ ·;,;.;tb~··· 

Sahibi : R . KökçQ 
Neır. MildilrG: Tabir 


