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Almanya Dokuz MilyO~ 

Asker Çık-rabil.ecek 
Hitler ,· F ra;~aya lllif ak 

., 

Teklif Etmiş 
Almanya, Hava Topçuluğunu 

.Teşkilat Altına~ Aldı 

Bay Eden Vertovada 

lif• böJ1l11 lıazırlanıgor 

Parla, 2 ( Hususi ) · - AlmanyanJn diktatör . '•isi 
B•y Hltler, kı•a· bir zaman önce Fransaye bir 
anlatma tekllfl yapmıttı, F•kat bu tekllf tamamen 
&ovyet Rusyanın aleyhin de idi. Bey Hltler, bu 
tekUflnde, Rusyanın bir kısmını Lehistan• vermek 
va Lehlatandan da D•n•ig koridorunu Almanyaye 
ilhak etmek istiyordu Siyesi mahfallerde heyecan 
uyandu:an .bu it9aat, dUn Llyon tahrlnde toplanan_ 
radikal sosyalist kongresinde bir nutuk söyleyen 
reis B•Y . Herıonun bu nutkund•n sonra ortaya 
atllmİ9t1r · · 

Bay lüryo: 
•• - Almaıiya bizi lnkiıara uğrattı. 

Fakat buna rağmen komiumuzuo 
gönlünü kıracak ıözler ııöylemiye
ceğim. Biz AlmanyaY.a 931 yılmda 
çok .iyi teklifler yapmııtık. Fakat 
Almanya · bunları kabul etmedi. 
Biz de ıulh için başkalarile anlat· 
malar yapacağıı. 

r-
B u ihtar 

·· H~lk, · Su_çlul&rın Başlarını 
-·----·------;-~ istiyor! r ..... ~ .. ·H;tk~; ......... 

Bay Eden: 

Varıov~, 2 (Huıuıi) - lnril· 
tere hariciye mllıteşarl Lord 
Eden Moıkovaden buraya ıeldi, 
hariciye bakanı bay Bek tara· 
fmdan karıılandı. Slyaat görllt· 
meler baılamak Uzeredir. · 

lngllterede: 
Londra, 1 (A.A.) lıçl fırka· 

•ınm gazeteıi olan DeylJ Herald, 
Moakova görüımelerinl tahlll 
ederken diyor ki: "lngiltere ;ıe 
Sovyet Ruıya arasındaki rekabet 
aonuna ermiştir. Bu görUım• 

Avrupa ve bütün dllnya ıulhn 
için bir vak'ayı meydana çıkar· 
İnıthr. Bay Litvinof'un, sulhlin 
parçalanamayacağı yolundaki sö
'lU, artık Avrupa siyasetinin 
temel prenılplerlnden biri ola· 
caktır. 

Dun akıam Moıkovadan ay
rılmadan önce Bay Eden ile Bay 
Litvinof araıında son bir görüım• 
yapılmıı, lngiUz diplomatı Inıil· 
tereyi b il ' 

x • ıyacak herhangi bir 
ıuz vermeni 
att ~d - n, ancak hfikfimetine 

ugunu ıöylemiıtir. 
Franaada: 

Paris, ı (~. A.) - Botun • 
(tler M k ı•ze 

oa ova g6rUımelerini 
~hemmiyetle tahlil ediyorlar. lngi· 

dı . Sovyet uzlaşmasından bahıe· 
en '•M t h 8 en,, er iki memleket 

lllUınes "il · · A d 81 erının !manyaya yeni· 
;n ınUracaat huıusunda tereddüt 

• hlenıfı olduklarını kaydediyor. 
Jtarnal 1uet11I, Moskova ga.; 

Kimin 
lçin ? 

. p,.,,,. 1 ( A.A.) - ç.1c •• t0Hk
g• 4lıı lıl•r B•k.ını B. ••rıH, 
"Rd• M•zarİkln •••rl,, atili• •çı· 
l•n ••rglgi 6•nrk•n d•rrtlıtir ld: 

" - Salları, icab•ıl•r••· ıllilıl• 
•o• reele.imi~• k•dar m•la•f•z• 
ed•c•li&.n. 

il. B•11••, Ç•k mlll•tirıl11 knull· 
sl11I ••lok k•nlılıi• o• c•.ar•t• 
•lııhrwu,., lilz•1rtaıuı llaP• •t- _ Suçla Stılll. oğlıı Salila 
mlştlr. 

.._ ______ __. Kimi Öldürdügv Ünü 
rUımelerinin hedefini tayin huıu· 
sunda mllbaleğa etmemek lizım BiJmiyen 
geldiğini yazıyor. 

Figaro gazetesi de diyor kfı · ,~J.. Bir Katil 
"Eğer Hitler, lngilhreyi, komU-

( Devamı 3 Gnd yüıde) ..... -.......................... . , .. ... ..... · ~··----·" __ _ lzmlr, ( Husuıi ) - Bu gUn 
S.ydi köyOnde. kay kanunu mu· 

. eebince yabancı kimselerin kay· 
danı yapan zabıta, lınviyc:ti 1Uphe· 
li bir adamı yakalamıı; bunun 
amca oğlunu öldüren bir katil 
olduğu anlaş&lm11tır. HenDz on 
dokuz yaıında bir genç olan Salih 

oğlu Salih, cinayetini föyle anlatıyor: 
- " Y aıım on dokuz.. iki yıl 

evvel Cebelbereket bahçe kazası
nın ( Haaanbeyli) kö}Unde, am
cam bay HOınUnlln yanında idim. 

Amcamın oğulları Hatan ve 
lbrahim aedenH beni kıakanı• 
yorlardı. Bu yUzden aramızda 
kaYga ekılk olmuyordu. Son glln· 
)erde dOım~nlığımız artmıştı. 
Onlar btni öldürmek latiyorlardı. 
Bunun Uıerine bir gece puıuya 
yatarak amca oğullarımdan birini 
öldUrdllm. Fakat karanhkta öle-
nin hangisi olduğunu anlayama-

dım. Sonra buralara kaçtım. Fa· 
kat bu işden çok piımanım. ,, 

Suçlu, cinayeti lıledlil . yere 

11nderi&ecektlr. 
t 

Yunanıstanda istemediği 
Fevkalade Günler 
· Yeniden Patlak 

Verdi 
----

Hükumet, Yeni Bir is
yana Karıı Şiddetli 

T edüirler Aldı 
Atina, 2 (Hususi ) . - Divanı· 

harbin iıyancı zabitler hakkında 
verdiği karara kartı balkın hiddet 
ve asabiyeti son dereceyi buldu. 
Mora yarım adası balkı suçlula· 
rm kurıuna dizilmelerini istedik· 
lerl için bu mıntakadaki şehir· 
lerin hemen hepsinde hükümete 
kartı şiddetli mifingler yapılıyor. 
Halk galeyan içindedir. Patras, 
Triboli, Kalama ve Isparta 
ıebirlerinde on binlerce halk: 

" - Haydutların başlarını 
iıterizl,, diye bağırmışlar , Divanı
harbin karar'ını protesto için be· 
yannamelet imzalayarak Başba
kana göndermişlerdir. 

Bu mitingler üzerine Çaldaris 
fırkaaı meb'usları vaziyeti tetkik 
için fevkalAde bir toplantı yap
mışlardır. Nazırlar da toplanıp 
halkın heyecanına karşı tedbir 
almak için görUtmUşlerdir. Bun• 
da~ ıortra Baıbakan Bay Çaldariı 
Birinci ordu, donanma H tayyare 
umum kumandaularile görllf'" 
milıtllr. 

Maliye Bakanlle Baıvekilet 
MDateşarı, ılddet taraftarı olma· 
dıkları için, kabinenin mevkllnl 
zorlaıtırmamak makaadile istifa 
ettiler. 

Yeni Bir Hldlaeye Kar•• Tedbirler 
Atina, 2 (Huıusi) - Halkın 

hiddeti pek fazla olduj'undan 
hlkumet, yeni bir kanlı hidiHy• 

C Denau S bol ,U•d• ) 

Resimler 
Diyorlar Ki: 

Musolini ile Hltlerin 
Resimlerini Çok 
Basıyorsunuz 

1 - G a:ıetelerimizde 
/(i"'lerin /simlerini 
Ve Resimlerini Gör
mekten Bıktınız? 

2- Gazete /erimizde 
Kimlerin isimlerini 
Ve Resi"1lerini Gör
mek istersiniz? 

Dün bir muharririmiz, muhte· 
lif sınıflara menaup muhte!if kim
selere yukarıdaki iki suali sor
mu,tur. Aşağıdaki sütunlarda, 
bu su ar ere muhatap olan~arın 
verdikleri alika uyandmcı cevap
ları bulacaksınız. 

~ 

Biiyilkada Ardıç~ıkmaıı, S numa• 
re.h han«", doktor Bay Suat Altay: 

- Ben rakJam dnıkünil kim· 
ıelerin iıimlerinl ve resimlerini 
görmekten bıktım azizim. Ticari. 
iktı1adt, içtimai, fennt, tıbbi bir 
metele o:ur. Gazeteciler her ne· 

( Devamı 11 inci yüzde ) 

r 
Pazarola 
Sizi 
Çağırıyor! 

• -· ..-e• •I' --

l 
H.-men yedinci say/ayı 

Açın I 
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Şirketinden Ne 
Şikayetiniz Var? 

Ankar• cadde•lnde Dr. bet 
Suat Altay: 

- Bu aua'e; ceYaplanmı "Halkıa 
ıcal" ı\l tununuza yazmak Oaere ıoru
yoraanıZ:, botuna uhmet e lmiycy.m. 
Zira, d uba mukadr'eme.ial bitlrmedea 
l&fımı atzıma bka7acak1tn1L Z'ra, 
benim tl kiyetlerimi o aCltuna 11kıt· 
lırmıya ka'k ımak: denyi fare nli
tioe aokmıya ojraım11a l>cnzer. 

* Beykoz, Kalawuz sokak, 20 
No, l•tanbul ll•••lnden baran 
aalmeı 

- Çok .. kir; b. blylk felaket, 
hen la · •Yi•l&ia kapıaındaa lçerjyl 
ıiroıedi! 

* latlklal caddesi, Afrika han1, 
67 No bar kemani Sadi: 

-Azizim, Haia iti• clcln, alale
mia tifa Lulmu dertJaiai depreıtir
mek mi? Eju ıuetelue yasılaa 

tlkAye tlere kulak kabartaa olaaydı, 
meıaleket dertıis'ikt.. 4ert yaaacak 
bale 1r•llrdl. 

-tr 
Kadıköy, Arap 90kale. fotog• 

rafçı Bar Raalhı 
- Bea, bu ılrketla ikide birde 

çıkardıfl biribirial tubau ıla .. aplua 
akıl yatırmak yolunda Açlarıaı •tart
tım d iyebilJrim. Nıhay•t. h lfia 
iç in' •• çıkmaaaa, bir mektep, laea ıele 
yakıek bir mektep bitirmekten daha 
f Üç oldutuau anlayınca, çekiverdim 
kuyru~unul Sea de benim vibi yapar· 
•••, botuna ••bmettea kurtuJmut 
oluraunl .. 

Taksim, S.reservller:, Llk• 
berber ••hlbl Bay Mustafa: 

- lıte adzim, gCSrftyoraun, çoculr 
yarım aaattir onuıala uırratıyor ... ba ıa 
ıelen çelr.illr,, derler. Bis, bu lakırdıya 
uyal ım diye it:miııdeıa tDcDmlıden 
olac ~ıı bıı ıriditle. 

Z ra, meredin U•lrlle, htubile, 
kitc bi:e utr•ımakta.n, ıaiifterJ trq 
etmeye vakit ayıramıyorum. Bir ay, 
gece ııündOıı yakaraıu, umadıtıa ka
dar az para iaterJt-r, ahır ., kar 
olraıya kibrit dokundurmaıııa, ana• 
ların ın nikAhım lllerler. 

Hulbaı Aklım ermedi gitti .. 

Et işi 
Bir Kıaım Ücrt.tlerln Alın· 
mamasına Karar Veri.di 

Belediye mezbaha resmini ki· 
lo llıerinde11 9 kurut olarak 
almaya karar Yumft, Ticaret 
Odası bu karara itiraz ederek 
bu resmin çok olduiunu ileri 
ıürmüştU. 

Belediye Ticaret Oduınm bu 
mlltaleasrnı muvafık bulmuı, et
lerden kilo berine resim alınma• 
ya batlanc:ltktao eo11ra buzhane, 
nakliye ve ahır tkretlerlnin alın· 
mamaıına karar vermlJlir. Bu 
suretle koyunlardan 54, ıığırlar· 
dan 100 kuruş buzhane, ko7un• 
lardan 16, ııaulardan 80 kuruı 
ahır Ocretl kaldırılmıt .olacaktır. 

Şeh:r meclisi dDn 8ğleden 

D.. D •• d •• M d ç k ld ıonrıa toplandı. lstanbul umumi un or u ey ana 1 arı 1 mecliıl 1932 yılı vilAyet Ye bele-
diye hesabı kat'lıi hakkında tet-

158 Kı.lo Et Bulundu kiki hesap encümeni mazbatasım 
okundu. Bundan ıonra daimi 

Zab&tı, ıon samanlarda kaçak et lıeall• yerleri 
mkı ıurette arqbrmaya baılamlfbr. 

Y alm:z dlln, buııltrdan dört tanesi cllrmUmqhut 
!halinde n faaliyette ikea tululmaı, bu iti yapanlar 

da yakalanmıılarchr. Bu dGrt ~ak et mezbalulll 
fUDfardır: 

encümen Azaımdan Bay Avni ve 

1 
boyu caddesinde Hannın 76 numaralı etL tetkiki heaep encllmenl reiıi Ba1 

3 - Yine Kari71 mahalleliade cami ıokatında Te\ıfik fikirlerini ıöylediler. M~ 
Recebia 4 numaralı ••l. nakapda maddelv koauıulurkea 

4 - Salmatomrukta Beyce4ta mahaliellnde Nu- yapılmak Ozere mazbata kabul 
nıllal11a 47 numaralı m. edileli. Media perfembe gUnl 

1 - Edlmekapıda Kariye •ahallHlndı bayır 
ıOkağında Rllstemin 49 numaralı evi. 

Buralarda keailir\:en yakalanan koyn Ye llfn' tekrar toplaaacaktıl'.. 
etlerinin y•kftnu 158 kilodur. zo!guld:k aÜtçesl 

Etler, mezhaha1a teılim edilmfı, aJAbdarları da Zon~uJdak. ı (AA.) _ VU~ 
2 - Kara(llm..nkto A•cubeJ mahalleıinde kale urguya -çeldlmlftir. 

Cepleri Rakı 
Dolu Bir ihtiyar 

Sarhoı Oldu, Bıçak Çekti 
Ve Tıevkif Edildi 

Kranta, altmııhk bir illtlyar. 
Hlldmin laumrunda ayakta dura• 
mıyor, jandarmalar koUanna lidP 
deatelCliyorlar. Etrafına ap bir 
iaplrto kokusu yayılmıt- Sorulan 
auallere ceYap rerirken diJinj 
s'çlllLe,ı d&ndlrlyor. Bu ınaÇla, 
Kanlckal~ Abdalkadir adında 
biridir. Suçu, aarhopuk •• biçall 
çekmek.. Hikimin 90rgu)arma 
töyle ceYap Yeriyorı 

- Kırıkkaleden bindim trene, 
lıtanbula ıeldlm. Tren çok 
sallanıyordu. Uyuyamadım, ilk 
iataıyondan bet tile rakı aldı..., 
beni latanbula kaClar idare etti. 
lıtanbula gelince alacaklarımı 
toplamaya baıladım, ama bltUn 
borçluları meybane1era. :hul<lam. 
Her meyhane bir lkİ kaaeh der• 
ken, zum olmuşum. Sonra GUI
hane parkının ıinfinde raıtgeldi· 
ğlm borçlu, alacağını Yermedi, 
beni dövmeye kalkb. Ben de 
kendimi m'Odaf ea etflm." 

Bu kısacak mUdafeanın söylen· 
meıl 15 • 20 dakika ıOrdO. Sonra l 
blkim Bay Retit kararına •erdi: 

.. - Abdülkadir hakkında 

aarhoıluktan Ye aillh çekmekten 
talcibat yap~lacaktır.,. Iatanbu!da 
yatacak yeri olmadltı Jçla kendfıl 
tevkif edllmiıtir. 

Asri Mezarlık 
Belediyenin Zincir~lkuyuda 

satın aldığı {450) dönllmlük mezar-
lak yerinin (lSO) dönOmhe tama
men duvar çekilndf " ,~Di , ... 
bl)tçcıineCle (70) bin linllk tahat-

aat konmuıtur. Hazirandan ltiba~ 
ren buraya 6Ul yıkama yerleri 

Terkos ldare$i 
Geçen Sene 
Ne Kazandı? 

Belediyeye bafh latanbul •• 
lar idare.ı 1934 yılına ait bir 
ıfaallyet raporu ve pllaçoau bu
brm11br. Bu ;rapora ır• pllnço

ra ıare terkoa ldareıl 1931 
Jıbada 1,080,702 Ura 91 kuraı 

ı•U.. lemia elmftllr. Bu paradan 
"'80,J13 Ura 65 kunıı aboae

mandaa <117,060 Ura 80 kurq 

ıu fazlasından 67,261 lira 18 
kuraı aaatlerden, 1,455 lira 

76 kurut ıube yollannCJan geri• 

:1• kalanı da •akıf mlar ve 

faiz paralarından 1oplanmııtar. 

t 934 aeneal faaliyeti neticeıinde 

imha ve ihtiyat karıılıklanda 
çıktıktan ıonra 369,458 ılira 94 
kuruı kaza»ç elde edilmlşt'ir. Bu 
miktar 1'933 ,yalı 'Yaridatındaa 

104,555 iira fazladır. 934 yıhnda 
ıtehre 12,892, 282 metro mikabı 
111 1Termlftir. Bu miktar 933 ) 1-

hndaa 11.080,359 metro mikaba 
fada dır. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notları 

SON POSTA BUGONDEN 
rıBAREN BiR DOKTORUN 
GÜNLÜK NOTLARl HA· 
LINDE FA YDAU BiR SE
RiYE BAŞUYOR. OKUYU
CU BU SÜTUNDA HER 
GÜN BiR HASTALIGIN 
PRATIK TEOA VI USULÜ-
NÜ ÔGRENECEKTIR. AL
TINCI SAYFANIN Bl c;;JNCI 
SÜTUNUNA BAK.iNiZ VE 
iıUGuNDEN iTiBAREN BU 
SERiYi MUNTAZAMEN 
TAKIP EDiNiZ. 

Ölüleri Mezarlar
danÇıkarıyorlarmıı 
Akalliyet Mezarlıklannda 
Da ihtikar YapılıJotmuı 

AkaJllyet unıurlanna ald bazı 
mezarlıklarda öltı kemiklerinin on 
sene sonra çıkarılarak yerlerine 
yenllerlnln glSmWdllğll haber alın· 
mıı Ye belediye tarafından yuak 
edJJmfıtlr. Hıfzıııhha nizamname• 

ıine göre ölUlerin huiaden S ••• 
ıeçmedea mezarlarııuo a~ıhna.a 
ve iakeletlerinhı kaldırllmaa 7a· 
aakbr. 

Bu mezarlıklarda bir mnann 
( 300) IJraya kadar Nbldıfl ve 
bu 1.kilde mezar llat!kin yapıl• 
dıtı baM<ında 'belediyeye tiki· 
yetler yapılmıfbr. 

j(omOnlstlik MI? 
MUedeiumumilik Şahabettin 

adı. bir Se9Ç uklnada takibat 
yapmıya başlamııtır. Bu genç 

" Yeni gldiı ,. adlı bir mecmua 
ba1dırmıf, fakat bennz neıret• 

memlttir. Tam neıretmek Uzer• 
iken bazı maJr mllesıeselerle 
bnkumet mtleHeaelt ri aleyhinde 
emıalıiz nefrlyat yapmalda cldu
tu haller alınmıfhr. 

Şahabettlnln eYinde 7apılaa 
aramalarda .da komhılatlf k pro-

pagaadaa 7apan bau enak Ye 
gazeteler bulunmuştur. 

Sahipsiz Paketler 
Paket poıtaneainde ıahiplerJ 

bulunarak nrilmemit, gönderen-
ler taraf mdan geri alınmamıı 
40 kadar paket vardır. Bu pa• 
ketlerin durmakla bezulacafı 
nazarıdlkkate . ıilmmıt ve •ili• 
yette teıkil edilecek bir ko;..i ... 
yon blUurunda açılmam Ye 
ıatıbi'a çıkardmuı için Ylliyete 
mhacaat eclilmiftir. Bu paket
lerin sahim•• lle haa1 Olacak 
3 - 4 Jlz lira postaneye irad 

bekleme ealonlan •• elektrik 
tesisatı yaptlacak ye gelecek 
seneden itibarende ~in aısmt11-
me11İn• baılanacaktır. ---·-~-------.ı· bydolanacaktır. 

Pazar Ola Haaan Bey Diyor Ki: 

yet meclisi çalışma11nı bitirmlf 
935 yılı bOtçesini 691 bin Jfrı 
olarak kabul etmiıtlr. 

. .. lf- ,.. 
KöylUler Ara•ında 

Siirt, 1 (A.A.) - Halkevlnl( 
atı. •porculan civar köylere atJa 
bir ee7&hat yapmışlar, köy!ülerl~ 
temaı etmiılerdlr. 

.. lf- lf-
Devrllen Araba 

Denizli, (Huusi) - Denizlf dea 
inceler klSyD.ne bet yolcu ile 
gitmekte olan bir yük araba11 
yolda devrilerek içeride bulunaıs 
rolcalardan bir kadın derhal öl~ 
mllf; bir köylll de ağırca yaral~ 
IDlfbr. 

* ~ ~ 
On Set Ev Yandı 

Denizlinin Acıpayam kazasınll! 
Çakırköyftnde bir eYde yanglll 
çıkarak etrafa yayılmıı ve J 5 ıf 
bir köy oda•ı yanmııtır. insanca 
uylat yoktur. Yalnız blr merkep 
7anmıştır. 

* lf- lf-
DUkkAn• G1rml 

Hakkı adında bir ıofor e 
•elki aqam otomobUle Aksa~ 
raydan geçerken bir adama 
~ememek için maneua ya~ 
mıı, Fakat bu aefer otomobil 
bir dUkklndan içeriye girmlfı 
dnkkAn hayli :ıarar sılSrmtiştllr. 

lf- lf- * 
KUçUk Bir Harsız 

EyUpto bir lcaaap dllkka .. ındaq 
bir hafta .içinde birkaç defa 
para çalan 12 yafluda Şad• 
aduıda bir çocuk Dihayet dll8 
cllrmiimeıhut halinde yakalaaıt 
mııtır. 

* * lfKomlaroncular 
Gtımrtık komiayonculannıa 

Jndbat alhna almma11 için 1• 
ipdua kaa- projesi beienihs.lf .. 
bmataya \'erilmiıtir. 

... .. "' 
S&lrp .. op Mezarhi' 

Belediye SUrpagop mezarlıll 
mftteHllllerl aleyhine a,ıp kaza~ 
dıla dava temyizde tasdik edildi• 
ji iç.in mezarlık dlln tapuda 
belediye namına t .. cn edilmtıtıı. 

Hasan B. - Mandalar, ökilzleı'., ko
yunlar!.. Bugüıı keyf~niz pqk yerinde ••• 
Sebebi ned.r? 

Ha1vanlar - 8-1111 81.. Maliy• 
mezbelıalwu Jcazanç verglıl istiyor. 

Hasan B. - Size nı bnndan? •• 

H,y~ular - Bize ne olur mu? Et l 
liatlan ylkaelecek, aban 6izi daha 81 

yiyecek, dab1t az hayvan kesilecek, bi
zim do 6mrUmUz artacak 1 

Hasan B. - Hakkıoız vuL. Mezbe· 
ha fibi ticarethane olmayan yerlerden 
kazanç .Yergiai alınmaaına ı!zd.n baik• 
aevlnecek hiç kimH yoktur! 



2 Niaaa 

\ 
1Hergün 

Siyah 
Ve Beyaz 
Esir Ticareti . -

Hürigetten Korkanlar 
HUrlyetten korkulur mu? 
Hüriyet ve esaret niba~et hlr 

alaıkanJık ve bir telakki meHle
ıldır. HUriyelten anlamak için 
onun zevkini tatmıı olmak lhım· 
dır. Bütün hayatı esaret içinde 
geçen bir adam hUriyett.ın kor
kabilir. 

lngtliz ıazete!eriaden birlal!J 
Habeıiatanda dolatan mullabirl 
oradaki Zenci eaaretl hakkında 
tetkikat yapmıt •• tam maniıile 
kölelik eden 50J bin Hİr bulun
duaunu öirenmiı. Birglln bu eılr 
ttlccarlarından birinin kölelerini 
azat etmHinde hazır bulunmuı. 
Kendileri•• htlrlyetleri Yerilen 
köleler, efendılerinln ayajıoa 
kapanıyor, azat edilmemelerini 
rica ediyorlarmıı. 

O ıUn• kadar emir a:tında 
yaıamıya, ekmeğinin eline veril· 
mHine alıımıı olan bir ldS · e, 
aerbut bayata girince elbet şa
ıırır. Hayat ona karanlık görllnür. 

Analarının kolu altında yaıa
mıya ahımıf o!an ıençler de 
hayata atıldıkları zaman aym be
ce.rikalzUği, aynı korkuyu geçir· 
mıyorlar an.? 

Çocuklar~mızan bur •• benlij'ine 
aahlp bir mıan olabilmesi için 
ona hürriyetin Hvkmi tattırmaııaı 
bilmeliylı. Çocuk hllr Ye mllı· 
takil bir haYa içinde yaıar Ye 
yetlıirae kölelikten, Ufaklıktan 
~l:renlr, fnaan ılbi yaıamak iıter. 
Bir aence hayatta verilebilecek 
•• bllyUk hediye de budur. 

* Beyaz Esirler: 
Afrikanan ılyah Hirlerl yanın· 

da bizim de beyaz eıirlerimlz 
Yardır. TOrkiyede e1aret yoktur. 
Biz Afrikadan gelen ıencllere 
bile, hiçbir memlekette görme
cltklerl, mUaavi inıaa muameleıi 
yaparız. Fakat beyaz insan tica
retine karıı da tiddetle harekete 
ıeçilmelidir. 

Beyaz lnıan ticareti, kadan 
ticaretidir. 

Umumha11elerl iıletenler bu 
ticareti kanuaun mUıaadesile ya• 
pan Hrbeıt beyaz eıir tOccar
larıdır. Bunlar evlerinde ıunun 
bunun hayvanlık hınlarma etini 
Ye ruhuna sattıkları kadın
ların aahibleridir. F ahit•• aatılak 
bir metadır, umumhane bu me
taın ıatıldıj1 yerdir, Ye umumha· 
necl bu itin ticaretini yapan 
tlccardır. 

Bu ticaretin zenci eair ticare
tlnden farkı Yar mıdır? 

* Esir tüccarları 
Avr2adao Amerikaya, Hin· 

distan, ~in ve aaireye beyaz ka· 
dın ıevkeden ticaret mUesıeıelerl 
vardır. 

Son zamanlarda memleketf. 
mb.de bu neviden addolunabile-

Resimli Makale 

SON POSTA 

a Cemiyetin Dört Süvarisi il 

~- --· -~ - Wo : ~ ... ..,,,.,. .. .. ~ 
~.ıe ...:· .... ... 

Apokı lips n methur dört süvariaı mahıeri tebt re ıre· 
liyorlar. Cemiyeti• dört .clvariıi: Kumar, içki, oioay•t 
ve hıra z"ıktır. 81r cemiyette bu dört kötGIOk elele 
verip kuv .. tlendikçe, o cemiyetin hali fenalıttır. ÇOnkG 
bu.,lar n Fah1anm il O memlekette aolletin, idıırenİn, 

içtim i nizamın bozulmasına delilet eder. Türk cemiyeti 
ferd olarak veya devlet o1arak bu dört ıllv ri ile 1nlicade· 
leye ve onları yolı etmeğe çalıtmahdır. En bOyllk 
milli vazifelerimizden biri de budur. 

..,,.---- __,=-===-=-==--=-==-=-=============~-=--======-

-

SON TELGRAF HABERLERİ 

Almanya Dokuz Milyon 
Asker Çıkarabilecek 

Baıt•afı 1 lnei Jl&de 
nlıtllt• kartı bir nevi ehlisalip 
muharebesine ıllrükliyeceğini aa· 
myoraa, bu, keodialnin ikinci 
Vilbelme 80a derece benzediğini 
ve dıı uyaaayı haımetlu aeleflnin 
ayni zihniyeti ile idare eyledij'ini 
ı«ıaterir. 

Almanyadaı 

Berlio, 1 ( A.A. ) - Bugtla 
n•tr•dilen Alman maliye kanunu· 
aa göre, Hilkümet icabında her 
tllrltı maaraflar yapabılecektir. 
Yeni harp ıemUeri için evvelce 
koaulan tahaiaat baki kalmakta• 
dır. Yeni bir habere g6re de, 
harbe lıtirak etmlt ıınıflardan 
baıka umumi ordu mevcudu 9 

Bir infilak 
Yedi Klıl Ôldü 

Torlno, 2 (ltalyada) - AYlg· 
Uyana tehrinde bir barut f abri· 
kaaında iafillk olmuf, yedi kiti 
&lmnı, 27 kiti yaralanmıştır. 

Akıl Hastanesinde 1800 
Hasta Var 

Bakırk6J hHtaneainde hasta 
kadroıu do:duğu için zararsız 

akıl hastalarından bir kıımı ai:e
lerlne tea~im edilmektedir. ş;mdi· 
yı kadar tHlim ed.len 150 baata 
hariç olmak llzere haatanede 
ı 800 baata Yardar. 

! milyon neferi bulacaklar. Mecburi 1 
çalışma mllkellefiyeti aakerlik 
hizmetine hazırlık mahiyetindedir. 
General Ludendorf He Çinden 
dönmekte olan General Fon 
Zekt'in askeri Şftraya tayin 
edlleceklert zannediliyor. 

Propağanda Bakanı Bay G6b
belı bir nutkunda 16yle demittir : 

- " Kimseyi tehdit etmiyo
ruz. Fakat> bizide tehdit etme le• 
rlne mllsade edemeyiz. Arhk 

Lehhıtanda : 

V arıova, 1 - Kuryer Var· 
ıavıki gazetesi yaıdıia bir ma· 
kalede Almanyanın Şarka doğru 
genltlemek taaa•YUrlannın Polon
yanın mukavemetile k&l'fllaıaca• 
j'ını söylemekle baıJıyarak, Po
lonyanın gerek Nazi Almanyamn 
ve ıerek Sovyet Ruıyanın yardı
mını kabul edebilecetinl batıra 
bile getirmenin ,OlOnç oldujunu 

kendi mukadderatımıza aahip ol· General GBrinı, dladea itibaren 
duk. Harp, aklımızdan bile geç· tayyare müdafauı topçu kıtalarıma 

ili•• etmektedir. 

miyor. Yeni topraklar iatemit kumr.ndanlıj'anı eline almıttır. Bu 
değiliz. Bu, yalandır. Almanya mlnaaebetle dOn Berl:a civarında 
en iyi askerlerini Ye ıerefinl sulh Doeberiıta meyd.aında bir Hkeri 
yolunda kullanacaktır. nlmayif yapılmııtar. 

~~~~~~~~---~-;.-~--::~~~~~ 

/~ Bankası iç İşler Bakanı 
Kumbara Trakyada 
/kramigeleri Tekirdağ 2 ( Huıuıı) - iç 

itler bakanı dün Saray'da Teklr-
Ankrra, 1 - it Bankaaı kumbara daj Ye Kırklareli valileri ile uzun 

piyaaıoıuoda bin liralık ikrami1e1i müddet g6rliıtükten aonra Vize-
Gal ta ıubeai milıter.Jerinden Ahmet d d v _ 
Raif, 2SO liral k licramlyeyi A18f Be- ye, ora an • ~rklareline git-
kir, 100 liralık ikraıniyeleri lıtanbul- mittir. Burayada ıe:eceklir. 
dan Ali R za, Nazıl!i ... eo Ahmet Ham- Macaristanda Seçim 
di, lzm tten Şükran, lıtabuldaa Aliye Budapeıte, 2 (Huıuıl) _ Meb'uı 
Kbım, Ferhunde, KonyadPn Nurullah, B 
lzmirden munzez, Ankaradan Sacide, Hfiminde •tbakan Bay Göm• 
lıtanl uld; n Celileddn, Adap zar n- böt hllyUk bir muvaffakiyet 
da ı N met H :mi kaz mm t!ardır. kaıanmışhr. 

4372, 3313, 6973, 40S7, 191S, 18S16, 
4320, 5818, 971;3, 3~6, 4087, 15853, 
S5S21, 199, 1256, 56292, 9981, 676, 
126, 26991 numnrah kumbaralar 1&• 

-............. ·-·-·····----··························· bipleri de elllı•r lira kazanm ı ardır. 
Ayrıca 175 kumbara ıahibine de oau 
lira iubet •tmiıtlr. 

cek faaliyetler kulaktan kulaia ltl
tiliyor. Iıtanbula gUya evlenmek nl
Y•tile gelen, evlerimize kadar firen 
Ye kızlarımızı ıüya zevce diye alıb 
M111ra ve Hindlitana ıötfiren Mı· 
ıırlı Ye Hlndiıtanh klmaeler ; ltu 
beyaz eeir tllccarlarından baıka 
~İseler addedUemezler. Bunlar, 

0 para •• mtlceYheratla, Hki 
Z•ngin aiJcleria debdebe Ye zine- r 
nete dtıılcln luzl ki /STER /NAN /STER iNANMA! 
na dlltlrO anoı tuza arı-
tan Ye Mı:: ;&t~:lanla Hlndi1-
dan ıonra akıbetleri Y.:~ h'· 1 ,'}n
yor. ç u •ah-

TOrk Cnmhurlyetl bu hale 
bir nihayet veremez mi ? 

Öğretici Filmler 
Ankara, - Yeni bir kanun 

projesine göre btıtlln ılnemalar ;aa• filimlerinden evvel halk Ye 
li=l~;ı•r içln öğretici teknik fi. 
calda dröstermeye mecbur ola· 
rafın;a ır. B~ fillmler devlet ta-

• ıetlrUleccktir. 

ErcG•e•t Ekremla .. Cu•h•rl1•t ,, te cıkaa a.ır 
ra1111adan: d ı d 

" Gecealerde, JOlu• beal Sill•rik11 pı11aa it r ı. 
1 ki lelmemiıtiaı Tanıdıtım bir zatla Sene er •ar • 

b.raber, BalaldıJa dotru 7lr1idGk., 
lb hl a ca•iıiala 

Yoldatım bir aralık beai ra •P•I 
lnlade durdurdu. 

- Baki dedi. ı d t 
Birka .... 10ara habra11aı taala• baı:r an. ı ımıı 

C •- • d biri olaa bu camıla IOD 
•imar Sinan&• eıerlerıa ea d K d' 
••maat Jeriad• kurulu iakelelert 1Bıteri1or u. en ı 

- Ohl dedim; aftrln Evkaf ldareaiH- Camiyi 
tamir ettiri1or. Koca Sinaaıa ruhu bir kere daha 
ta dolacak. 

Ben bayi• düttlnü1ork.a, yoldatım l:u h0an6 
zannımı altGıt etti. Meter o ılSrdGtlmlz fıkeleler 
1894 teki büyük zelzeleyi mlteakip kurulmuı ve o ıln 
bugindOr bBylece duru1ormu• 

Evet muba!lta etmiyorum. 1894 tea, Jaai 41 1ıldan· 
beridir, burı1a ne bir İfÇİ, ne bir mimar, •• de bir 
Evkaf memuru utrayıp ta, bu iıkelelerln neden kurul· 
dutunu, yahut ki nlçia kaldırılmadıtım ıormımıı 1 " 

kendime: 

ısrER iNAN /STER JNANMAI 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Doktorsuz 
Bir 
Kaza 

Senw Bedi -

Dünkü Son Postada SimaYd a 
gelen bir tıkayet vardL Her ta· 
rafı elektiriklerle pırıl parıl >anan 
bu ka_amızda 1tbalinin medeni 
hayala karıı bağlılığı günden gu
ne artıyormuş: Halkevme iltihak 
eden Genç!er Evi, Gençler birliği 
ve Avcılar ku.Ubü, ağaç koruma 
derneği gibi topJuıuklar, kaza 
balkının yukHlme öıleyiılerine 
canla ça.ıımalarHe tercüman olu
yorlar; fakat, Eerlin ıehrinio beı 
altı yüz defa kllçilltülmut bir ör
neği gibi bize tarif edilen bu 
medeni kazamızda " ae doktor, 
ne eczahane, ne de en basit ma· 
na1ile bir lliç,, varmıı. 

Bana öyle geliyor ki doktor ve 
eczane olmiyan bu yerde belki 
mezarlık da yoktur, çüakll orada 
artık baatalık ve ölüm kalmamıı
tır. En hakiki medeniyet, vOcudun 
ahenk Ye muvazenesini devamla 
ıurette koruyan gizli tabiat ka· 
nunlarını bilmek, haata olmamak, 
doktorun ve eczacamn ıun'i mü
dahalelerinden kurtulmaktır. "Gü
neı girmiyen yeru doktor girer. ,, 
Derler; biz arbk bu aöztı ıöyle 
dllzeltebilirlz: " Medeniyet girmi· 
yen yere doktor girer. ., 

Her halde Simav kazaaı, te
rakkinin bUtUa medeniyet Alemi· 
ni imrendirebilecek olan bu dere
ceaine yUkaelmiı demektir; yokıa 
koskoca Sığlık Bakanlığı olan 
bir memleketin büyük bir kaza· 
ı nda ehali ha1talıktan kırılsın da 
bir tek doktor ve bir damla il Aç 
bulunmasın; buna inanamayız. 
Kazalarımız bu halde ile nahiye· 
lerlmiz ve köylerimiz daha beter 
hallerde olmak ilzam gelir ki 
lnkıllp Ttırklyealnin parlak mu• 
yaffakıyet!erlle bu ihtimali yan
yana dUtUnmek bile mOmktın 
değildir. 

Simavlıları tebrik ederim. 
Ebedi bayatın ıırnna eren bu 

kazamız, yalnız bir balama ıöre 
taliıizdlr: Aralarında doktor ol
madığı için apartımaa yaptıran 
da bulunmayacak •• Simavhlar, 
tDkenmez ömDrlerfal belki hep 
kerpiç ••lerde geçirmeye mah
kam kalacaklardır. 

Halk, Suçluların 
Başlarını istiyor J 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

meydan Yermemek için çok ıid
detli tedbirler aldL 

Gaıeteler halka ıUkWıet tav· 
ııye ediyorlar, Fakat bir iki ıa
zete, divanabarb kerarını protesto 
eden çok ateıli makaleler yazıyor. 
Dhranıharp Relal Ne Dlror? 

Atina, 2 (Huuai) - F ••kail· 
de OiYanıharp reial. Yerilen ka· 
rara karfl yapalan protesto mi
tingleri azerine ıunlan .aylemfttirı 

.._ Di.anıharp azan uzadıya 

dllftlndakten sonra karar Yermı.-
Ur.Mahkeme, Yunaniıtan menfaatinlı 
tekrar kan d6külmemeai icap et
tiği kanaatindedir. Biz mllfritlerin 
düıllnceslne değıl, Ylcdammızm 
hitabına uyduk.,, 
Orduda ve memurl• arasında 

Ta•flr• 
Sellnik, 2 (Muhabirimiz aaat 

10 da telefonla bildirdi) - Ma
liye Bakanlığına Bay Hebnia, 
Baş•ekllet Mllatetarlıtana da Ml
nakallt Mnıtetarı Bqbakalllll , .. 
jenl küçük Çaldaria tayin eclil
mittlr. 

Müe11e1an Mecliıi lallhabatı 
19 Mayısta yapılacak ve mecliı 
10 Haziranda toplanacaktır. HO
kümet, yeni kanu lara dayanarak 
orduda ve memurlar araımda 
taıfiyey• baıladı. 

Saylav Namzetleri 
Ankara 1 - Mllnbal iki ıay• 

llvhk için yakında Hçim yapıla
cakbr. Ankara iırka kumaodan
biandan takalkllüillnti ialiyen Cene
ral S.dlu da oamzed ıhterile
cektir. 



4 Sayfa 

:1 Jl-1ebl M._ .. ,ı: 
Ilgın 
Kaplıcaları 

IJıın (Huıuli) - Buruı tff alı 
kaplıcaları ile pek meılıurdur. 
V aktile bu kaplıcaluda11 ea ml
himi Ewkafa ait alam idi. Kurak
lıktan e·nel Ewkafa pek mühim 
varidat temin eden bu kaplıcanıa 
ıu yollarmm bozulmut olmaama 
ihtimal ver~lmektedir. Çtınlr.tı ıu 
JU aDaleri azalmakta ve hatta 
bir ara.lak bhbötiln kurumakta
d1r. Bu kaplaca romatizmaya, kol, 
bacak, diz, bilek tutulmalarıaa 
çok iyi gelmektedir. 

IJıcadaa en zjyade kıtın lıti· 
fade edilebilmektedir. Ilıca ha· 
mamı biri erkeklere, diğeri ka• 
dmlara mabmı olmak lizere iki 
luS1mcltr. Kadıalar hamamındaki 
haı"'Dıa döklUmekte olan lllyun 
mecraaı bozulmuştW'. Şimdi bu 
ıu havuzun ortalık ywiDdeo ve 
pek aı •tarda flflurmaktacbr. 

Bu kaplıcaya 1 O kilomeue 
m...tede heri ~k bir ıhca d .. 
b• Yardtr. Ba ılıcaaın ıuyu "a .. 
rakhktan hiç mllteeulr olmamak· 
ta, yaı ve k11 ayna tekilde kay• 
aamaktadar. Fakat ılıcamn ize· 
riae bina ya;>ılmarnaktacl.r. Bunun 
için de ıa efaane "YduruJmqtur: 

E•nlce bu ılıcanın lzerine 
birkaç defa bina yaptırılm111 fa· 
kat binalar birkaç ana içinde 
yıkılmıf, bu yıkılııın aebebl de 
öj'reollememlıtir. 

O ı.amandanberi halk buraya: 
- Beddua almıı ılıca demek· 

te ve herine bina yapttnlma· 
maktadır. MaamaOb ılıcanın ıu1u 
pek tif ah oldutu için lı:erl açık 
olmaıına ratmen ha•uzunda b...-
7o!ara cleYam edilmektedir. 

llgmaa d•armcla daha birçok 
ııca\ ıu kaynaklan Yardır. Dgm 
göltlntln ortaaında mini mini bir 
adacık Yardır. Bu adacıilll tam 
ortük yerindea de bir aıcak • 
kaJ aamaktadar. 

IJgında ııcak Ye 9;fah aa kay· 
naklaranm çokluğu göz 6nüH 
all.llU'ak batla kaplıcalar'in 11laha 
ve buranın bir ıu ıehri haline 
lronulmau dltftnülmlf, hatta bir 
aralık hWdimetia bo it için tab
ıiaat ayıracağı da eöylenmi9t1r. 
Fakat son ıenelerin kmakhğı Ye 
bo yti7dea aalann azalma11 bu 
dütflnce etrafında ujTaf!lmıya 
me} dan bırakmam.ıtır. 

Şarki Karıhisarda Tayyare 
Ş. Karablsar, 1 (A. A.) -

Baıtanbaıa dlnleyleilerJe dola 
olasa HalkeYinde aıkerllk ıubeal 
baıkanı 8. Hamdi tarafandan 
ta} yarenin lllzum ve ehemmiyeti 
hakkında çok canlı n çok kıy
metli bir konferanı "rilmif tir. 

Nazillide Tatbiki Ders 
Naztni (lfua"81) - Mektepl.

de tatbiki derılere fazla ebemmf. 
yet ven1mektedir. Hacıbeyfi lrnytt 
muallim ve talebeleri kuab•ya 
gelip bnk6met dairelerini, fahrl
kalan, pamuk ıalah l.taayoauau 
sezerek den almıfluclu. 

Ba~kılirda Hafta T oplanblan 
Balrlr..tr (Hnnl) - Şehir 

kulObl her hafta Perıembe ılln· 
leri bir alle toplaabaa tertip etml
J• karar wwmlttlr. Halkeri d• 
11 Niu_. bir eclebi7at ıec..t 
yapacak, Necati Bey U.eal ._ 
11naf talebeai bir •eda ma.a....
resl vereceloir. 

Bafrada Fakir Çocukfara Y1111ek 
Bafra, 1 (A. A.) - Çocuk 

airgeme kurumu iN ... 50 
fakir talebey• haıDa aauk ., .. 
mek vermektedir. 

SON POSTA 

M MLEKET HABERLER} 
izmirde Kültür işleri 

~~~~~~~~~-

Mu a 11 imler Mahallesi Kuruluyor, 
Ecnebi Mektepler T alebesiz Kaldı 
bmlr (Huı\lıl) - Soa zamu

larcla fehrimlzdekl ecnebi •• az• 
Jıklar aruıoda TDrk mekteplerine 
~ıe çupaa bir ratbet var •• Ec
nebiler, yuna yamalak bir tahail 
bile temin edemiyen ulak mek· 
teplerinden )'lb çevirerek çocuk· 
larmı reaml Tlrk mektepleriae ve
riyorlar. 

Bu rajbetin manaaını blnz d-, 
reaml mekteplerimb:d• tahailln 
Ucretaiz olquada aramak ilzam• 
dır. Ecnebi mektepler, açıldannı 
kapamak içha mabaddaa aynla
rak para itile uiraıırlarken ço
cu.ldara iyi bir taball verememek· 
dedirler. Buna mukabil bWm 
reami ilk •• Ortamekteplvde M-
1elerlmizdekl tahıil dereceaf, ec• 
nebi mekteplerin fevkinde kabul 
edilmektedir. 

Erkek Amerikan lrollejinden 
aonra Göztepe kız Amerikan mek· 
tebinin de vaziyetini ıtıçlUkle kur
tarmıya çalııtaiı anlaplmak· 
tadır. llektebbı ta&.iJ dereceal 
bizim Ortamektopleria t•luü d.. 
recC1İne muadil uyılmadığı lçba 
kız talebeler araımda rajbetl 
azalmııtar. Kıs lrollejfndea meıwa 
olan bir talebe, erkek kolfejlnln, 
.. Freımen,, tabir edilea aınıfma 
muadil bir talıall 16rmektedir. 
Alaybeymdeld Franaaz mektebi 

Tokatta 
Bört Bin Amele he fol 

lnıaatına Baılandı 
Tokat. 1 (A. A.) - VilAyetln 

hntün yolları üzerinde ilkbahar 
laıaatına baflanch. Tokat • Niksal· 
Retadiye yolunda 1.31S, Erbaa -
Salll8Un yolunda 1.682 amele " 
Reıadiyo - K6yltlbiar Jolunda 
542 amele çalıımaktadır. 

lneboludan ispanyaya 
ilk Yumurta Gönderildi 

lneboJu, 1 (A. A.) - Bu ae· 
nenin ilk yumurta mab.ulll 550 
aandık olarak b.,.Ua I.paayaya 
lllraç edilmittir• 

lnehorunun Bir Aylak lhracab 
lnebolu, (A. A.) - Iaebolu 

lnelenndea mart ayı içinde 
79.500 Hra deferinde 1.168 ton 
ithalat yaplmıfbr. 

Bay GUltekiı Onay 
Malatya (Husuel) - Mlddef.. 

umumi Bay Mebmed Cemal Onay 
mahkemeye mliracaat edeni& 
Mehmed Cemal adının GIUtekin• 
çevrilmesini l iıtemlftlr. Mahkeme 
ba talebi k•nuna ayguo balllltlf 
Ye mllddei11111umlaln dfm kltt0-
j1lndekl Melımed Gemal kaydinfn 
Gl.Htekin Onay olarak tuhlhlne 
karar vermiftir. 

Garedıdı Konferanslar 
Gnecle (Ha.a.I) - HallreYlala 

tertip ettlfi konferaaslar blyllr 
alAka uyandırmııbr. Muallimlerden 
Bay Mehmet Y amanrn 6lronomf 
menulu konfera1111 gençler tara
fından ehemmiyetle takip edil· 
mlıtir. Muallim Bay Muıtafa Şev· 
ket de ı:Ohrevi haıtahL.lar baldno
tla bir konferaaı verecektir. 

fzmirde Göltepede !taıyan mektebi 
kapılarını kapamıı; dlj'er Gç ec· ı bu yeni mekteplerin maaraflanna 
•W aektebi ele Hazlna aJDICla ıu,..ı.1r tatut.ealrbr. 
kapanmak için tertibat almııtar. 

Bir irfan mı ....... ınla mev• 
cuclfyat •ılderemlyerek kapılara• 
kapamaa nekadar lıuln lae, bu 
kabil makaadlarını kaybeden mD
mUe11eaelerio kapanm&11 da Türk 

~ocuklan aamma f8yanı mem
ounıyettlr. Kapanan mak1adııa 

mhııeaelerln yanı baıtnda bu yıl 
60 kadar ..ktek •çılacakbr. 

lzmlrln kDlttırcD vallıl daha ıim
dtden bu it için tertibat almqtır • 

Bu fil temla edilecek 100,000 
liralık imkru paruaadu yan• 

• 
lzmir (Hnuıt) - lımfrde lafa 

edilecek (Muall.Ual. •mhaHui) 
için 205 muallim ey yapbrmı1a 
tallb olmuıtur. 200 •T yapalma11 

e"elce tabntlr ecl• ı.· mahal· 
lede 205 ev inta edilecektir. Mu
allimler mahalleıi, Erkek liseılne 
Jiden yolun lberhule olacaktır. 

Ankarada yapı kooperatlflle 
yakında 16rDpıelerı baılan .. 
cakbr. 

Ad. Bil 

Boluda Yoksul Çocuklar Menfaatine Balo 

Bolu (Huaa.r) - Halkevi yardım ıubeıf himayealndeld yokml 
ço::uldar menfaatine bir ko.tthnlll balo tertip etmiftir. Balo pek 
muyaffak obut. bllhaıaa milli giyimler auarıdlkbti celbetmiıtir. 

Ada pazarında 
Bir Kavgada Dört Kiıi 

Yaralandı 
Aclapuan (H•aual) - Hovar

da dejirmeninde kanh biT ka•ı• 
olmuf, dört kiti ajır aorette yır 
ralanmıfbr. Kavra bir alacak ve 
verecek yllzllnden çıkmııbr. Köy· 
lillerd.. Arnavud Ali Howarda 
değirmenine öğütlllmek lbere Un 
16t8rmlf, deairmeaci Arnavud 
Halid 6ğlitttıktea ıonra Aliye 
ununu vermemek iatemİf. 

- 6 lira borcun var. Para· 
JI .... de •nu•• .... auam 
demift:r. Bu ythden çıkan kav· 
pda Halid ilo arkadaıları Aru· 
vud A iyi d6\·1nU1l•dil'. 

Ali ellerl:lden brtw'ttp ka19 
tıklan aonra batına gelenleri hı· 

•m ve a•rab.ıanna aaJahnıf, 
bunlar da bu vadyet:en muğber 

1 

+ Yurt Coğrafyası 

Bozkır Ve 
Bıçakçı 
Şelalesi 

Bozlur, (Huaual) - Bozlar u~ 
mz b•c•k11z çam ormaıdarı Ut 
çnrllmif, l>eflılr, l>ah~ellk 
kaaabadır. Satıh meaahalı 23 
kDometre murabbaıdır. 

19200 z.11 kadın olmak Uzer 
35600 nUfusu vardır. Mühim mik 
t.da kereste ihraç edea bu ka• 
aaba cınrında muhtelif ker 
fabrikalan nrdrr. 

Konyanın odan ve kömftr ih
tiyacı Bozkırlılar tarafından t .. 
ıaha edilmektedir. Bo:ıkırın ormaa 
aahua 9 bin hektardll'. Kaaabap 
batlı Belviraa nalıiyeainin 19 kl
yhden baıka ka.abanın da 58 
ka,o vardır. 

Bozkırın arazla! ç.ok kuvvetli .. 
dlr. Her neYi mahsul bereketi• 
1.tlttirile bilmektedir. 

Bıç.kp ŞelAleal 
G&kaunun bir kolu olan S.
~ çaJIDlll hfkil ettiği bDyUk 
Şellle Karamasa 90 ldlometr• 
mHafededtr. Şelile kunetindea 
maalesef sanayiden fı.tifade edi
lememektedir. Su ıelileye gelia• 
ce7e kadar ıeçtiği blttiha ıabaya 
ıalamaktacbr. 

Şelile Y erldSprii cıvannda K .. 
nıu deoilea bir ıu ile diğer 3 _. 
J1lll birlepneaile hasıl olan bir ku"'" 
fttle 50 metre yObekHfinde bir 
kayadan dısklllmektedlr. S11yu11 
miktarı aaniyede 25 metre mfk'a• 
hıdır. Şelilenin en az 12500 ber 
p kuvvetinde oldutu " bn lruY. 
fttten imfade ederek lıtihıal 
edilecek elektlrlk kudretfle yalnıS 
Karamanın dej'il, cıvarandakf b• 
tin bnba.lann ay e 
buralarda mtıeuu olmiyan birçoll 
... ·ati• tem edilebllec•li .&r 
ı .. ..kt.dir. Dlter taraftan 8UJU• 
ytlz on metre irtifaa çıkanım .. 
mlmknn oldufu takdirde de Ko~ 
Ja 0Ya11 da ıuıuzluktan kurtu• 
lacaktır. 

Diyarıbakirde Piyango Listesi 
Diy•nbeldr (Ha ... t) - Kefl

cle9i a7ın 12 alade ikmal edil .. 
tayyare plyaagoıu liateal bara711 
a1111 on aekizC.de gelir Ye he,.. 
ket1e dağıbhrdı. Fakat bir kat 
aydanberi ba liste gelitl intiza
mını kaybetmif, Piyango Müdür
lljlae yapılan mlrac•atlar da 
bir netice venaemiftir. Plyanp 
bayileıi bu yüzden çok milşküIAt 
çekmekte, halkın talep Ye isteği 
karı;;aında çareılz kalmaktadırlar. 

Maraş Vilayet Bntçesi 
Uaraı, 1 (A. A.) - Daimi 

mecliı buglln toplantıııoı bitir
miftir. Bütçe OO'l.268 liradır. Bu 
puaclan nafıaya 40.174 maarife 
7'1.16.l. ııhlıat iflerill• J 2.352 
lira aynlmlfbr. 
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Dünga Hadiseleri 

Bir Amerikalı 
M"aymunlaşıyor 

George Boehlet adını tafıyan 

~
·ttoebi anla- 41 yaf.nda bir 
1 b . Amerikala, kendi· 

1 mıgan ır ıini müşahede al· 
lıastalılc tın" alan doktor· 

ların ku llandıkları bir tabire gö· 
re günden gUne maymu:llaımakta· 
dır. Şimdiki halde ıöze çarpan 
arızaları ıunlardır: Baıı bDyU
mekte, kolları uzamakta, ıırtı bU
ktUmektedir. Kanaate göre ya
kında ıöz söyleme kabiliyetini de 
kaybedecektir. Doktorlar bu 
anormal vaziyetin aebebini henUz 
izah edememlılerdir. 

* 
Franıııların Citroen otomobil 

fabrikasından sonra Roıen· 
Bir oto.'11 obil gart otomobil fa~ 
ıjal>rllcaaı da- rikaaıda adliyeye 
._ • müracaat ederek 
" 0 l/l d• etti resmen tufiye 
edilmealni lıtemittlr. Anlatılan 
F ranıada otomobil aanayll Uki· 
daıyona ufraya uiraya yavAf 
JaYaf ancak muharebeden enelkl 
firmalara lnhlıar edecektir. 

• Dlin1anm en ıenfln adamı 
1ayılan Nepal prenıl 

Gelirini hare iki aydan beri 
•dem/gen Franaanın cenup 

ada1n aahıd'llerlnMdeh yaıı· 
·------• yor u. u teşem 
bir otelin ilk katını ıahır, ikinci 
katını kAtibi, Oçllnctı katını da 
hizmetçileri için tutmuıdu, bir 
düzüne yeni otomobil almııta ve 
her akşam ıazinoda etrafını alan 
herkese ıampanya dağıtıyordu. 
Maksadı bir gtlnlUk Yarldatına 
bir günde h.rcedip edemlyece
ğinl anlamaktı. Fakat bu tecrübe 
tamamen menfi çıkmıı, gUade 
(20,000) altının aarfıoa imkln ol
madığı ıörlılmtııtUr. Nepal prenıl 
NJıden ayrılmadan bir gece ••vel 
de taliini kumar muaıında tec
rObe etmlt ve kumardan hiç an• 
lamadıtı halde tamam elll bin 
fra~k kazaamııtır. 

* A merikada ( 1 ) numarah 
halk dtıımanı olarak ilin 

Bir namaralı edilen Dillnıer'in 
fa ile dil 618mlladea ıoara 
" ıma•ı bu mevlde ldmla 

ıeçirilecejl dOfllnDIOyorda. La,ı
liıler bu merala halletmlılerdlr. 
Şimdiki halde Amerikada olmaaa 
bile laıilterede ( 1 ) aumarab 
halk dlfmanı nezledir~ Yapılan 
bir hetaba 16re bu ,.ı içinde 
bazı kimHlere birkaç defa IHbet 
etmek tartile lngilil lmperator
lutunda tamam (60,000,000) nezle 
Yak'ua kaydedllmlftlr. Beher neı• 
le nln tedavlal ( 5 ) tilin olmak 
here bu baltalık için tamam 
15,000,000 Inıiliı Dra11 harce
dilmlttlr. •..... .................................................. . 

1 Bir Doktorun GUn
IUk Notlarından (*) 

Hergün birçok gençlerin dişlerinin 
çürüdüğünü •• dökül<ıüğünü görüyo· 
ruz. Bu ekleriya ditlerl temizleme 
ilamali ile vücutta kalayom metabo
lizminio noksanından ileri gelır. Diıı
ler ııbhat ve güztıllik için elzemdir. 
Dişleri korumak için iki oar" vardır. 
Hiriei yirmi dört eaatta iki defada 
bet da~ika iyi dit paıtasile n iyi 
fırça ıle fırçalamak. Diğeri anlat 
kalıyom miktarıoı arttırmak. Bwıuo 
için de fazla atH içmek ve ıebze 
yemek lilzımrhr. 

M Bu aetlan kealp •akla,..aı., yahut 
lıı 'r alba ... J•plftınp ır.ıı.11.ı,_ '"'PINL 
Sıkıata .. maDJnıııda lıılr delltor ılbl lmda· 
th•H )'etlt•b' lir, 

TarUd Ml1Sababe 

Dağ Devirmekistiyen Tavşan 
Attila tahta kaplarda r•M•k 

yerken mleaflrlerlne •lbn 
k•pl•rd• reMek 

r•dlrlrordu 

Dala benzetti;imi• adam, 
adile Holle Ye japtıia yamaa 
itlerle tarihi dolduran Attllldır. 
Onu ıörenler, onun Haini du
yanlar kendlılnl 16yle tarif ecll· 
yorl1tr: Attila kııa boylu, ı•nlt 
gövdeli, esmer tenli olup baıı 
bUyllk, ıakalı Hyrek, bakııı 
keskin, heybetli bir adamdı. Ku· 
ru göıterlıi ıevmezdl, ıftıten 

hoılanmazdı. Korku bilmezdi, 
ilkin kör0k6r0ne uçuruma atıl

mazdL Barııta ve ıavaıta d• 
zenli, heaapla hareket ederdi. 
Kendini milletlae Ye ba7raiJ 
alhna ıığınan dl1%Dnelerle mUlete 
caadan HYdlrmlıti. Halk on11n 61 
dediil yerde ölllrdO, kal dedljl 
yerde kalırdı. 

Attlllnın Japbia itleri lae 

Yıfıa yılın halk, neferleri birer yıldırı• olan AHiluia lıtill ordalan 
öntlııden kaçıyorlardı 

botun dDnya blllr. O, 6nce Sltya 
ile Cermanyaya aahiptl. Sonra 
gotları, kepltlerl, ılleYlerl alan• 
lan, berolları, aarmanları, ıaman-
dırlan, aataıorlan, najları Ye 
daha birçok Şimal mllletlerfnl 
buyrupna boyun eğdirdi. BtltOn 
Trakyayı Karadenlze Çımak· 
kaleye kadar dolaıtı. Franıanın 
göbeğine, Romanın lSnDne kadar 
a'iltl. Attill, Aıyayı Avrupanın 
omuzunda yDrUten bir deha ye 
Avrupaya erlik öj'reten bir biri· 
ka idi. 

Bu yUce daj'ı devirmek lıte
yen Şarki Roma lmperatoru 
ikinci Teoıtur. Onu da ıörOp 
tanıyanlar f&ylece anlatıyorlar: 
ÇelimıJz, ıon derece Orkek bir 
adamdı. Her ıeyde kız kardcıti 
Pulchlrienln reyini arar ve emrini 
alırdı. BtıtOn ınnlerinl kiliıe ile 
ılrkte ıeçlrirdl. Pulcherle ona 
giyinip kuıanmak, oturulup bOrOn· 
mek, ıtılllnllp ıomurtulmak ıibi 
menulardaa baıka hiçbir ıey 
ötretmemiıtl. Bununla beraber 
yaradıht itibarile kııkançtı, salim 

Yardı. o da Edkonu• azttırk 1 
olmaııdır. EHt. Attlllnm Blıanaa 
yolladıtı bu elçi, Tlrk kam ta
tı1an bir adamdı. Bu lıaylfyetle 
Attlll1a ihanet etmeıbae lmkln 
yoktu. Onun Hınzaffyoıla TeodoH 
k.arıı uyıalhk ı&ıtermeal •• bu 
ı&ıteriıte ıamlml davranıp herif· 
lert inandırması dlplomatca bir 
· - rekettl. Blzana lmperatorunua 

dl. SevJıtlklerlnden 1Dpbe ettiil 
için karıılle kendi çocukluk ar- -
kadAfl Poleni feda etmekten 
çeldnmemlıtt. Sirkte alkıflandıjı 
için de bir Yallyl 6ld0rtmtııta. 

Attila 

iplitlal Attlll 6nftnde pazara 
çıkarmak iıtiyordu. 

Dat devirmek iıteyea tavıan, 
Edokonla anlaıbktaa ıoara hazl
nelertnln kap11ını açb, bol albn 
aaçarak iki fedai arama1a siriıtJ. 
Y eryDıllnde aptal ma yok. 0 Viki
le,, Ye "Mabimin,, adlı iki beylnılz 
ıulanan albnlara dayanamadılar, 
Attlllyı 6ldtırmek itini lıerlerine 
aldılar. 

itte bu tavf8n, A ttill adı 
taııyan ılı kamaıbncı canla dağı 
deYlrmek lıtedl. Belki her tavıan 
b6yle bir kuruntu beılemlıtlr. 
Llldn ikinci Teodoı, yalnu dn
tllnmelde kalmadı, akhn alamı· 
yacatı bu ,Uç iti baıarmaya da 
piıtL Ona kılavuzluk eden, yol 
ı&ıteren Y• yllrek peklljl Afıla· 
yan Hırızafiyoı adh bir Bizanıla 
ldL Bu adam, Attlll tarafından 
g6nderilen elçi Edkon ile pazar
lığa koyuldu, bol para Yererek 
onu • ılSzde • kandırdı, Blzanıtaa 
ı&nderilecek iki fedai ile Attill
nın 6ldUrtilmeıl için bir plin 
hazırladı. Fedailer, bu plina 
g&re, elçi adı altında Attillnın 

yanına ıidtcek!er, Edkonun deli· 
letile onun huzuruna çıkacaklar 
Ye Teodoıun mektublle hediye
lerini ., rir iİbl davranırken han· 
çer çekip Hiinler hakanını öldO· 
rliverecoklerdi. Edkon, auik&1tin 
HUnlerce de hoı görOleceiinl, 
katillerin alkıılanacağını temin 
ediyordu. 

Iıte bir tavıanın pek yllkHk 
bir datı devirmek teıebbOall bu 
ıuretle tarihe aeçtL Y alaı• tav
ıanla ona kılavuzluk eden kar-
ıanıa tlllttlaemedikl•ri bir aolda 

Koca bir Avrupa lot'uanın 
biletini bOkemeditl TOrk hllkfim
darı 6ldllrmek? .• Bu, Oral dağ· 
larını yerinden kaldırıp Atlaı de
nizin• atmayı dOşUnmei• benzi· 
yordu. Ukin Teodoı ve Hmza
fiyos bu iti 1 yapılablleceiine ina· 
nıyorlardı. Viklle ile Mabimlnde 
bu aülünç imanı deıtekliyorlardı. 

Edkon, delice taıarlanan ıu 
itin Hzilmemeal için AttilAya 
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karfl candan doıt 16rDnmek lca
bettltlnl ileri ıOrerek birçok ka· 
ıançlu temin etmiı, Tllrk baka· 
nının bitin iıteklerlnl yapbrmlf 
Y• O.lelik hem ona, hem kendine 
milyonlar def erinde hediyeler al
dıktan ıonra Blzanıtan aynlmıflı. 
Dikile ile Mabimln onun arka· 
ıından geleceklerdi. 

Edkonun HOnler paytabtmda 
yaptııı llk lı, Blıanı lmperatoru
nun plUnç dlltUnceılnl hllkfım· 
dara anlatmak oldu. AttllA ıtıldOı 

- Deıenekl, dedi, iyi bir et· 
lence var. T eodoıun kahraman
lar! bari çabuk gelselerde Bbanı 
hançerlaln Hun eti llzerlnde na• 
ıal kırıldığını bir daha glSr1en? 

Attllinın kendini öldUrmek 
için ıelen elçilere karıı aldıtJ 
vaziyet, ıon derece eğlendiricidir. 
Koca cihangir, ilkin herifleri hu
zuruna ıokmadı, uzun ıeılntiler 

tertip ederek ardmda koıturdu~ 
Heriflerin diyar diyar dolaımak· 
tan canları burunlarına ıelmlf tL 
Hele Edkon, gOn baıına para Ye 
hediye lıtiyordu. Onlarda pitmlt 
aıa ıu karıımaaın diye bu lıtek
lerl yerine ıetirip duruyorlardL 
Attili, nihayet ıenerllerl huzu
runa kabul etmlye karar Yerdi Ye 
kendilerini ıarayına çağırdı. 

Hnnler hOkOmdan, birçok 
muht9fem çadırlarla çeniil genlı 
bir aYluda idi, Janında çocuklara 
1e etrafında deYlet ululan balu
nuyordu. Elçiler içeri pince Der
lemek lltediler. Attill elile bir 
ıofra ı&ıterdl: 

- Oturun, dedi, 6nce için Ye 
ye yln. Sonra konuıuruL 

Onun ıe1i, T eodo.un aealne 
benzemiyordu. Hele bakııa, day .. 
nıhr ıeylerde delildi. Elçilerin ytı· 
reğine bUyllk bir korku dllımlf, 
renkleri uçmuf •• iliklerine titl· 
reme yapışmııtı. Attili tahta ka.,. 
larda yemek yediil halde onlara 
altın tabaklarla yemek veriyordu. 
Ziyafet sırasında iki ıit ıalrl, At· 
tiliinın kahramanlıklarına dair 
tiirler okudular, Htın Hnatklrları 
bir komedya oynadılar. Bunlar 
ve yemek bitince Attlll ıu a6z· 
leri ıöyledi: 

- T eodos, bana Yergi vermeli 
kabul ettiği için bir eair demekti. 
Beni öldOrtmeğl dllıUnmekle piç 
olduğunu da isbat etti. Bizanaa 
ıidiniz ve ona kendinden OıtUn 
olanlara aayğı göstermesinin bir 
borç olduğunu ıöyleylniz. Dağ 
devirmek isteyenler ilkin yıldınm 
olmayı bilmelidir. Bu, bir piç 
ruhlu Hlrln hiçbir zaman &tre
nemiyeceji ıeydirl •• 

M. T. Tan 

Kari Melctubları 

Bakalorya Meselesi 
Sade Bunda Muvaffak 

Olamıyanlar Mı 
Ka bahatlidlr? 

Salllhllden ye latanbuldaa a)a 
dıiımız lld mektub, bizi clddell 
dOtUndlrdO. 

Meıele bakaloryaya aittir. Bu 
iki genı okuyucumuz da ıunlan 
a6yl11yorları 

Biz bet Hne ,alııdık ve 1111 
mektebi bitirdik. MUteaklbeı 
ıeçdlilmlı orta mektebin iki ••• 
nHI de bizim için bitti. Fakat 
lçllncU aene çahımadığımız için mi 
1okıa bakaloryanın biıe çok koP 
kunç ı&rUnmeıindenml nedendir, 
muvaffak olamadık. Gaıetolerio 
yazdıldan muvaffak olamamaı 
pnçler ,, araımda lıte blzlıa 
ıibiler Yar. Birazını açacatımıı 
yara da ıu: , 

Bakaloryada muyaffak olam• 
yınc:a bir Hne beklememlı: Y• 
bir ıene bot durduktan ıoara 
yeniden imtihana ıfrmemiz lcab 
ettL Gençdlk, daha okumama D~ 
oldufunu, çabımanın ne tekilde 
yapılacatını, samanın kıymetini 
bilmiyorduk. Bu ,ankD itimizi 
yarına atbk, ay ıonu, ayın o• 
beılni, cumarteıl, perıenbeyl bek• 
ledlk Ye deralue huırlanıtı hef 
aGn bu ylzden ihmal ettlk. Ne~ 
cede de yine bakaloryayı verem~ 
dik. iki Hnemlz de yine böyle 
ıeçdl. içimizden bazımız kendi• 
nl aan'ata, Hnaflığa, l,çlliğo Yer\ 
dl, kimimiz - doğruaunu ıöylemek 
IAzım • am bir 11ers rl ve livar 
oldu. Itıizlik, mektepıizllk yUzlln• 
den ailemize, cemiyete ser• 
keı olduk. Geımedliimlz, to~ 
madıtımız yer kalmadı, 
DçllacU ıene bakaloryaya yenldea 
ılrdik •e yeniden eleğin üatOndı 
kaldık. Şimdi arbk bakaloryay• 
ılrmek hakkımız kalmadı. Ta~ 
ıilılı, mektepıb, diplomaııza. 
Kabahat kimde?. Bittabi dörtte 
Dçll bizdedir. Fakat biraz araı~ 
racak olur1anıı. BDtOn bu ıenr 
lerln, "bakalorya,, denilen slıtemt 
kurban ıittilderlni ıörUrılln~ 
Bqlıbqana bir tehlike olan bu 
llatem konurken bunlar dtıınn& 
mllı mildir? V • neden blrkat 
Hn• eYYel bu tehlikenin 6n
ıeçilmemlftlr?. Şimdi biz ~ 
okuyamıyacatıı. Bizim gibi kat 
kiti war'I Bilmiyorum, fakat h.,.. 
halde bir hayU yek6n tutarlar. Bu 
itin halledllmeılnl yine KOlt8' 
Bakanhtına bırakmaktan baık• 
hiçbir çare bulamıyoruz. 

Sallhlld• A. N 
DHatpqada M. Muaaffer 

-·-----... -........ 
iLAH AATLARI 

,~_ .......... ... ,.zııll• 
.. ..,__ iti .,,,,,. 61P 
(-"•) .... ,.,.. 

ı- s..Jaarae ..... 61r Nflff. 
•lla ,,.,. /Mh ,.,.ıarflın 

.. yfa 1a1fa ıayfa .. yfa Viğer SoD 
1 1 1 ı .. S ,-erler aa1ll 

400 •• no 100 eo .~ 
Ktf. K'f. Kr,. Kıo. Krş. Krt-, 

I .. :Bir lflflflınde Hsdl 
(BJ hllme Nrllır. ,, _ ... .. t.ı... ,,. • .,., 
laleıdllll't .... ıön ...,,.,. .,,., ... 
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il OLA 

Fıkralar 

1 
Yarenlik 

Pazarola, yazıcıbaşiı. 

- Eyvallah, Hasan B. 1 Nuıl· 
ıın bakalım? Ne var, ne yok? 

- Ne olıun"l Ortahk barıt 
lcokuyor yine. 

·- Harp olacak mı dersin 1 
- Çenen tutulıun! 
- Ey, demin, barıt kokuyor 

diyen, aen değilmiydio? 
- O baıka. Şimdi ıuradan 

bir yoıma geçse de, mis gibi or· 
talığı lavanta kokutsa, hemen o 
yoımanın senin olacağına hllkme
dermiıin ?, 

- Bu da doiru. Pekh Bub· 
raoa ne dersin 1 

- Burhan mı?. Feleğin itine 
karıımam ben. 

- Burhan demedim .• Buhran .. 
Sıkıntı. 

- Eh, o hepimizin baıında. 
Ben bile bunaldım.. iyi olur 
lnşalJah! 

- lnıalla h, Ha1an B. l Fakat 
senin aklına hiçbir çare l'elmf• 
yor mu? 

- Çok, çare!. 
- Meaelii?. 
- Mesolllsı ıu: Ben olıam, 

kendilerini sıkıya koyup da zorla 
zayıflatan kadınlardan, çocuk do
ğurmiyanlardan, züppelerden, tUrk· 
çe konuımlyanlardan, kaaketinl 
yan giyenlerden vergi alırdım. 

- Sonra ne olurdu? 
- Ne mi olurdu? Böyle tol>" 

lıyacağım paraları, her gUn avuçla 
ortalığa serpaem, yine tUkenmeıdi. 
Ne sanıyorsun? Haydi, pazarolaf. 

Hasan B. - Pazarola, Avrupalı!.. 

1 

Fıkralar 

Ahşveriş 
Haaan Beyle, Salamon, kah• 

vede oturmutlar, yarenlik edl• 
yorlardı. 

Salamon övlinUyordu: 
- Bu yaıa geJdim.. Beni 

hiç klmıe, ahıveriıte kafeae 
koymadı. 

Hasan Bey: 
- Ben istersem, ıenl kaf eae 

koyarım.. Dedi. 
- Naaı'? 
- Bana dokuz kuruıa maJ04 

lan birıeyi, aana dört kuruıa 
1&tarım, gene de dört kuruı 
klrım olur. 

Salamon bir kahkaha atb: 
- Öyle ıey mi olur? Aman. 

Haaan Beycltfml Sen gerçek 
budala imiııln. 

- inanmazsan bahaa tutuea• 
hm .• Kabul mü? 

- KabuU 
- Çık dört kuruıul 
Salamon parayı ortaya koydu. 

O zaman, Haaan B. de çıkardı, 
Salamona bir tramvay bileti uzattı. 

UŞağın Endişesi 
Ha1an B. in tanıdığı bir adam• 

cagız vardı. Bir zatın yanında 
uıaklık ediyordu. Bir gün gelip, 
Hasım B. & dert yandı: 

- Yerim sağlam mı, değil mi? 
Bilmiyorum, Hasan B. clğim. Bizim 
efendi beni yacma aldığı zaman 
" Seni ıimdilik iğreti alıyorum •• 
Deneyeceğim.. ,, demlştj. 

Hasan Beyle Şair 
Yeni ıalrlerden biri, Haaan 

B. le konuıuyurdu. 
HASAN BEYiN MANİLERİ 

- Haa! O gUndenberidlr de 
hiçbir fey söylemedi.. değil ml? 

- Evet. Iıte, ben de bunun 
' için endişe ediyorum, ya. 

- Haklıam. Peki .. Ne vakittir 
hizmet ediyorsun ona? 

- Haaan B. ! Dedli ben bUtUn 
şiirlerimi bir araya toplayıp, 11a· 

dece u Ahmet ,, adı altında neı· 
redeceğlm. Ne dersin 1 

- Yapma.. .-
- Neden? %Q. 

- Memlekette milyonla Ah· 
met var.. Bu zavallıların ne gft· 
nahı var ki, durup dururken aöv· 
dUrecekıin 1 ............................................................. 

- Amün Hasan 8. ne çok 
dilenci var ortalıkta .. 

- Ey .. 1 B ~ ' azızım u, buhranla 
lflaıa ıUrUklenmeyen bi b 

-1-

Bahar ıeldl gtll açb, 
Gönlüme neıe aaçtı, 
Ben onu kovaladım, 
O kafir benden kaçtı. 

Fıkra, 

-2-

Gözlerln pınar gibJ, 
Y anaklarm nar gibi, 
Seni gördüm görellr 
içerim yanar gibi. 

r ' Hasan Beyin Duası 
Uluslara sulh yar ola, 
Dllnya yUzU giilzar olr 
MuıoJlnl 11ezar ola, 
lılerinde ayar ola' 

Bayanın Elbisesi Amin ı • • Ha1&n 8., Bayan Julldeyl zl· Almanya fırsat bulmaya, 
yarete gltmlıti. Arkasında tık bir Acun barba koyulmaya, 
elbiH gördU. iltifat etmek lıtedl. Top Hılerl duyulmaya, 

Cenevre berhtıdar olal 
- No güzel elbiseniz vır, Amin! 

bayan! lf. 

- Öyle mi? Beiendinlz, d... GUller bu yal gUıel aça, 
Ortalığa neıe ıaça, 

mek? Onu, kocam, yirmi bir Pahalılık bizden kaçı, 
yaııma baıtıjım gün, hediye Lingada bol hıyar ola 1 

• f Amini etmııt •• • Hasan B., hayretle gözlerini Temmet çekip her yarıfa, 
açtı.. Blitün insanlar barııa, 

_ Ya ?I dedi. Demek ki hila Erlıelim gelen kııa, 
Cnmlemize pazar olal 

= modaıt geçmemiı!.. = A 'n ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ •"""""'~""""" _________ _ 

kaldı. r u io 

ÖG-u·· T .. Baf0ka Kazlardanmış 
A ... l ı t d g ama, yazıktır döktUğUn yaşa, Arık gönUllerln harcıdır glllmek, Hasan B. bir ıey er an a ıyor u. 
Hay t u u t d 1 Orada bulunanlardan biri kııdu 8 

z 
0 

Uye eğmez, arkadaş, Dünyada fenalar gülmez arkadaş _ Hasan B. J Diye haykırdı .• 
~::e~ ed~ herkes tasasız başa, Jf.. Sen beni, bu aözlerine inanacak 

er rtına eymeı arkadaş! Geceyi gündüz et ıetaretinle, kazlardan mı aanıyorsun?. 
T enııx d d ki lf. Gamdan bunalırsan, gülüp aerlnle, Hasan B.' her vakıtkl 1akln 
Mabluk .. un a .arın tacıdır glllmek, Hasan Beyin gel de sözünü dinle; tebessUmtl ile karııhk verdlı 

.. halıka b d k d _ Hayır azizim. onlardan ol· 
orcu ur gülmek, Gidenler bir daha gelmez ar 8 8 1· 

madıtını biliyorum .• 

-3-
Sözlerine inandım, 
Bugünecek dayandım, 
Bir korkulu dnı lmiı, 
Bereket ki uyandım. 

Fıkra. 

Hasislik Şampiyonu 
Haaan B., Lokantada yemek 

)'•mitti. 

Hesap gördükten ıonra, gar• 
ıona, tabağın içinde bir kuruı 
bahıiş bıraktı. 

Garıon: 

- Aman, Hasan B. dedi· 
' haaisJik 9ampiyonu dediğimiz 

adam bile yUz para bırakıyor. 

Hasan B. gUldU. 

- Öyle ise dedi, söyle o ki· 
rataya.. Bundan ıonra ıamplyon• 
luk bende kalaca kt 

- Hıdırellezde, tam otuz sene 
olacak, Hasan B. !. 

Hasta Yanak 
Haıan B., Bayan Julldeye 

raageldi. 
- Bu ne kırmızı yanaklar, 

böyle. Dedi. 
- Fena mı, Hasan B. ? kır

mızı yanak sıhhat alimetidir. 
- Ya? Öyle ise, sağ yanağı• 

nız, ıol yanağımzdan daha sı~-. 
batll .• Bir hekime göıterinb:, bhı 1 ................................................................. 

Haıan 8. - Ditini:ıi kağıtla 
dolduracağım. 

Müıteri - KAğıtla mı?. Sebep? 
Hasan B. - Şimdi kağıt, al• 

tınla baıabaı geçiyor da ondan. 

KÜBİK SEVGİLİM 
Gözleri alnının orta yerinde 
Katları yukarı çekik 1evglllm, 
inciler dizili kirpiklerinde, 
Bu?un kanatlan delik 11v2lllmf 

• Saçları eflatun, dişleri kırı, 
Dudakları henUı açılnnı yara, 

DDıUncesl para, taptaA'ı para; 
Kalbi paılanmamıt çelik ıevif llml .. 
DDmdUz endamının yok lnblna11. 
G8iıtı halJı muhllı iman tabtaıı, 
Oturduğu zaman batar kalçaıı, 
Zamane sıtıuU, kübik Hvglllmf 
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Damat Bey Mızıkaya Şeflik Ediyordu .. 

~ Daima MllenİD en aOzel filmlerini gösteren 

o R Sineması 
Yann akıam; Amerika' da aylardanberl oynamakta olan 

Nl1an 2 

İzmirde Spor 

Altay Takımı, Altınor· 
duyu Yendi 

A. Bllget 
.----------~----------~ Spor _J 
ltalyan e. Mllll takımı çaar1ıl 

Yugoslavya milli takımııııl 
ıebirimize gelmekten vazgeçme' 
ainden sonra fotbol federcıiyonll" 
muz Avrupa federesyonlarile ti' 
masa gelerek, bilhHsa Romel 
ve ltalyan federeayonlarına mllr" 
caat etmiş, dUo sabah da ltalyal 
federesyonundan mUabet bir el' 
vap gelmiştir. Bu cevaba g6tf 
ltalyan federesyonu memleketi' 
mizde bir kaç maç yapmak Uzer• 
Bu milli takımını göndermlye b" 
zır olduğunu bildirmektedir. 

Bu ıuretle gelecek olan ltal.Y' 
B milli akımı, ~pa a Avut 
turya, Fransa gibi çok kuvyetJ 
takımları yenen A takkmından bit 
kaç oyuncu Ue takviye edilmlt 
olacaktır. 

Futbol federesyonumuz dil' 
geç vakit ltalyaya yeni bir tel
graf sıöndermiş, gelecek haft• 
ltalyan takımının yola çıkmasıol 
istemiştir. Bu suretle yapılacak 
karıılaıma Türk futboll için bil' 
yllk bir kazanç olabilecekdir. 
Eskrim tumavasını ltalyanlat 

kazandı 

Roma ı 1. A. A. Bir eıkrld 
turnuvasında, Italyanlar, Belçlk• 
Fransız ve Alman ekiplerini mat' 
lup ederek gotiye • vlgnal kupaıl' 
nı kazanmı şiardır. 

(_!oplanttlar, Davetler .J 

Server Hllml lhtlfall 
Dlı tebabeti ve eczacı mek' 

tepleri mlldllrll merhum profe15t 
Dr. Server Hilmlnln ölüm yıldCS
nnmn mUnaıebetil& buglln saat 
yarımda Merkezefendideki kaı,. 
rinde talebeleri tarafından bit 
ihtifal yapılacaktır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece uöbetçl ecsaueler fUnlardıtl 
Istanbul tarafı; Şehzadebaşınd• 

(lb rahim Halil), Aksarayda (Y enikaP1 

Sarım), Hafızpaşada (M. Fuat), Şeb· 
remininde (A. Hamdi), Samatyad• 
(Teo[iloı), Unkapanında (Yorgi), 
Eyüpta (Hikmet), Beyaııtta (Oeınıl)t 
Dnlatta (Hüsamettln), Sirkecide (E@' 

ref Neşet), Bakçekapıda (Beşir K~ 
mal), BakırköyGode (İstefan Terır 
yan), Beyoğlu tarafı; Deyoğluoif• 
(Kanzuk), Pangaltıda (Güneş), T~ 
simde (Karakin Kürkçüyan), Galatad• 
(llidayet), Kurtuluşta (Necdet Ekreo:ı) 
Kasımpaşada (Yeniturnn), Haeköyd' 
(Yenitürkiye), Kadıköy tarafı; lıkeıe 
caddesi (Sotiryadie), Y cldcğirmeniııde 
(Üoler), Büyükadada (Şiikrli Rızn)· 
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Vehip Paşa Da Yarım Milyon Lira 
Avans Almıştı .. 

Fakat ıu var ki bu imar ıirketinin, I 
yalnız lsmilc uydurma bir mllh· 

rOnden baıka hiçbir mevcudiyeti ı 
olmadığı gibi, (500 bin liralık 
sermayesi de tamamlle mevhum 
ve muba1yeldir. 

2 - Bedri Bey, vilAyet na· 
mana icra ettiği blltlln mllbayaa• 
tın aenedatında, sarfedilen me
baliğl, daima yüzJe ondan fazla 
göıtermlıtir. Bu suretle, ikbıat 
ettiği parayı, güya memurlardan, 
fazla hizmet ve gayreti görlllcn• 
lere mUkaf atı nakdiye olarak lh· 
da etmek maksadında imiş. (500 
blo liralık sermaye) aibl, bu hl· 
kAyenin de mabıulO hayal oldulu 
tabiidir. 

3 - Halep Belediyesi, tlk· 
cardan bir zatla elindeki klilll 
miktarda (petrol) u zaptetmiıtlr. 
Mallan zaptolunan ttıccar, Bele
diye aleyhine dava açarak hak 
kazanmış ve elindeki ilim mucl• 
hince, mallarını geri almııtır. 
Fakat, bu istirdat muamelesinin 
lcraıından ) arım aaat sonra, jan• 
darmalar o tüccarın mağazaamı 
basmışlar.. Ve Vali Beyden al· 
dıklan emir mucibince, gaz tene• 
kenelerini cebren almıılar.. Tek• 
rar Belediyeye iade etmlflerdlr. 

4 - Bedri Beyin Haleptekl 
icraatından biri de, ıu yollarını 

bozmak töhmetile on bir kiıiyi 
nefl •e tatrip ettirmeaidir. Ba 
on bir klıi, haklarında hiçbir 
muamelel kanuniye icra edilmek
ıizha nefi cdilmiıtir. 

5 - Bedri Bey, Ziraat ban· 
kaımdan mühim bir para lste
miıtir. Banka, birçok ubap der· 
meyan ederek bu talebi reddet· 
mlıtır. Fakat vali, bizzat ltankaya 
gltmiı.. Ve bu talebini, cebren 
kabul ettirmiıtir. 

6 - Bir mcıelcden dolayl, 
Yiliyet ıermUhendiıinl fena halde 
tahkir eylemiıtir. 

7 - Müzayede ve mOnakua 
itlerinde pek çok ıuilatimal vuku 
bulmuş.. Bunların zararlan, pek 
çok kimHlere dokunmuıtur.) 

Biz, ne bu takririn ihtiva et· 
tlii maddeleri tahlil etmek ve ne 
de Bedri Be~·ln lehinde Ye aleyh· 
inde bir tek ıöz söylemek iıtemi
yoruz. Yalnız ıu takriri yazan 
ellerin, kim bilir kaç defa Bedri 
Beyin elini ııkmıf.. Onun ııgara· 
•na kibr~t çakm19 •• Ve kim bilir, 
kaç defa menfaat nıikaaı imza· 
latmıı olduiuuu dlltllnmıklı iktifa 
ediyoruz. 

Ermeni llaanile intifar ıden 
(Norklyank) lımlndekl ıazete bu 
fıraatı kaçırmama1- BOtDn mecliıl 
meb'utaa a ı lı •Za annm ayılyet ve 
eereflerinl çiğneyen, ıedit bir 
makale yazmı b. K 
meb'uau Da--.

1 aatamoni 
kal d ~-... Be, Bu ma· 

e en ko derece •lteeuir ol
•uıtur 1, derhal latU 
bur kaimtta. Fakat •y:.:: 
:yandar ki millet ••killerini 
... D tahkir edta bu ıuete 
~da ne hlldimet tarafında 
--~lıdbat 1apılm1f " ne de 
...... ....,elan biri. • faalea ••ya 
~ee•ap •wmek aahmetlae 

Bedri llllfb, 
Bey, aleJhiocleki ne .. 

rlyatın tea:rı, bununla da kalma• 
mı9tı. Tevkifata baılangıç <llmak 
Ozere, • bir ip ucu yakalayabil· 
mek için (Sabık Harbiye Neza• 
reli mUıteıarı ve levazımatı 

umumiye mtıdUrU lımail Hakkı 
Paşa) mn heaabatı tetkike baı· 
lanmııtı. lımail Hakkı Paı• 
tarafından (Aıkerl limanlar ve 

Deniz Mevsimi 
Hazırlığı 

Londrada moda meıberlnde 
gl>aterllen bir deniz gömletf: 
Kftlob sutiyenden ibaret. 

ıimendiferler idaresi) heaabına 

muhtelif ze•ata bir takım para

lar YerUdiji tahakkuk etmlıtL 

Ezctlmle, ordu kumandanla· 

rından Vehfp Paıayal birkaç 

a1 evvel (Yarım milyon lira) 

avanı olarak verilmiıtl. 

C Arkuı nr) 

IJugday 
Yolsuzluğu 

Ziraat Bankasında yapılmıt 
olan buğday tahkikatı hakkında 
henDz Ankaradan bir karar Ye
rllmlı değildir. Bankadan açıkta 
kalan mudur Bay Haaanın yerine 
henllz kimae tayin olunmamııhr. 

Marmara Felaketzede· 
lerine Yeni Yardımlar 

Marmara zehelHinde felakete 
utray11nlara HUAlibamer YaaıtasUe 

~ yapılan yardımlar devam etmek· 
tedir. Bu meyanda lıtanbul 12 inci 
mektep memur Ye talebeleri 521, 
Sarıyer 14 UncD mektep talebeleri 
1 l 35, Parla TOrk talebe cemiyeti 
6167, Kadıköyllnden l 1 inci mek· 
tep talebeleri 905 kUıllr, 35 inci 
mektep talebesi 817 kUıOr, 6ıncı 
mektep talebeleri 1558 knsnr 

' 41 inci mektep talebeleri 470, 
10 uncu mektep talebeleri 1017 
klıllr, 2 inci mektep t•lebeleri 
446 kuruı teberrüde balunmuflar
dır. Bu ıuretle toplanan para 939 
kaınr lirayı bulmuıtur. 

Kitap S.tatlar1 •• Bir Mutalea 
28/3/935 tarihli nllalıanızda 

,. En çok okunan kitaplar ,, 
anketinde bana ve mllesaeaeme 
atfın bir fıkra netredildijiol 
iördUm. Bu fıkrada " Bana kaç 
kitap sattığımı değll gOode kaç 
ıinek avladığımı aorunuz,, deni(. 

( Konferanslar ~ 
mektedir, Hemen i(ave edeyim ki 
anket muharririnizle aramızda 
böy!e bir muhavere katiyeo geç-

Talebe Konseri 
Galatasaray liseai ıon ıınıf 

talebeleri tarafından önümüzdeki 
cuma gUnU aaat 15,30 lise aalon· 
laranda bir konser verilecektir. 
KonHrde bir çok kılaslk parçalar 
çalınacakhr. 

Halkevl Konseri 
Iıtanbulda HalkHi tarafın

dan önUmihdeki per9embe gtınU 
11at 17 ,30 eaki franııı tiyatroıun• 

da bir konıer verilecek, kahra· 
man plyeai temıil edilecekdlr. 
Kon11rde Viyana konıervatuann• 
dan meıun bayan Donailof tara· 
fından piyano ile bir çok ıDzel 
parçalar ça'ınacakhr. 

memiştir. Ben müessHemdeki 
aatııtan kendi sattığım kitaplar
dan bahsetmit değilim. Muharri· 
rınııe alelümum memleket de 
kitap ıatışmın durgunluğundan 
bahsettim. Eaaaen mevzuumuz da 
Remıl kitaphanealoiiı husul aabfı 
değil memleketin umumi kitap 
Ahtı •e halkın umumiyetle raj
bet gösterdiii kitaplardı. 

" Sinek avlamak ,, ve Hlre 
gibi mUea&eıeme atf edll~n 16ı.ler 
ücarl itibarımla alikadar olduju 
için keyf;yetin ayni ıUtunda, ve 
bu aurette ta•&ib:ni matbuat ka· 
nunuoa dayanarak rica ederim. 

Remal kltaptı..el aahlbl 
Re.W 

.. Nafıa Bakanlığından : 
Haydarpa1ada aif ıupalu tealim tartile n ldariDs kanah ile 

•ulaammeıı bede:i 468 lira olan 1300 adıt komple telıraf flncam 

açık ekı:ltmeyı konuha111tur. 
Eksiltme 2/6/935 tarihine raıtlayaa Pazar pnl Mat 15 ele 

Ankarada Bakanlık malzeme MlldllrlOlbde yapdacakbr. 

lıteklileria Ticaret odua Y11ikua •• 35,10 llralak munkbt 

teminatlarile bir:lkte aynı ıGn •• Aatte koml8yonda halanmalan 

lbımcbr. latekliler bu huaustald prtoameleri. ~rum olarak 
14
A.ab,. 

rada Bakanlık malzeme Mlld~!ütGnden alabılırler. 1652,, 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı. 

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
------------...-.~~-------

&allhllde 
Salihli (Husuıl) - Ticaret ve 

Sanayi odaaı Baıkanı bay Hatim 
Uyıal, oda kitibl bay Celll Nuri 
Ulaı, Akaeldll tuhafiyeci Haca 
Hasan otlu bay Mehmet Nuri, 
oğullan bay Hasan, bay Şahin 

ve aileıl efradı Yala bık, Akıekili 
manifaturacı H. Hheyln zade bay 
Mehmet Nuri, refikası bayan Ane, 
oğlu bay HOsnO, kızı bayan Meli• 
he, Karaman, icra memuru bay 
F ahrl, biraderi bay lbrahlm Ke1-
kln, Fırka idare heyetinden bay 
Ali Vebpi Akıoy, Alliyell Snley• 
man zade bay Yusuf Ziya •e 
aileal efradı Emil, Fırka idare 
heyetinden bay Kemal Eraoy, 
tahrirat katibi bay Muhittin Ergnl, 
Eınaf ve Ahali bankaaı mlldllrl 
bay Zeki Ulay, mubHip bay sn
reyya Akalın, bay Hacı Da•ut, 
refikaaı bayan ZDmrfit, oğulları 
bay Ethem, bay F ahrl, bay Ha· 
san, kızı bayan Şnkıye ve Hacı 

Davut biraderleri bay SOleyman 
ve bay Eyüp Ulaı ıoyadlarını 
almıılardır. 

Uşak'ta 

Utak ( Husuıi) - Uşak ıe· 
ker fabrikası P.T.T. müdürü bay 
Süleyman Yalçın, fabrika kltlbl 
bay Asım KabadJyı, ııhblye me
muru bay Sun·uııab Yoldaı, Haıa· 

rat aslıtanı bay Afif Ihsan Gediz, 

Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

Oolnnlte coçentlerlnden Bay Maral 
Okay aoyadı yaauına u1gun olarak bir 
nrl eaaa ad Ye aoyatfı bııhıp 111ralam19tır, 
Bun an bu aDtunlarda her.Un blr kıum 
ıasacaiıs. 

B• aUaa .. betle BQ -al Okay 
dlıor illa 

• - 5aı.lerln blrfeımealndea yaptıtım 

b • IMt ıtls den il adlarla çalııırk.., 

••kiden ıeçen b r bllı•t bv çat ıaso

mlo ISaDade canla duruyorduı Tllrklatanda 
okwda lk•• (Borı=Kart) adıada elan 
bir arkad&fl•ı Toawulaa (blrdeablra) 
Ais•• adını abnrmlttL Bu ad dailtUr• 
•• llelıkecle elanıfo Arkad8f111UD babu& 
hacda iken onun içi• de luıccl balde 
ıapbrmak latemlş Y• Borı adıaı yasdı

rırken orada bu ad kaba bulunmu9 Ya 
Aiuma çenllmlıtlr,., 

Ataiıda yuılan Tllrkç• adlardaa ka• 
danlar için uyg.ın olaaı (k) H erkek için 
uyıua olanı (e) harflle gl5aterllmlttlr. Yan· 
J. rında (•) harfi IJuluamayan adlar da 
aoyada lçla afnrltll 1irtllmtlttUr.,, 
Kut bulak Orak Ott.ın 

Kutad Otıüa Oyçlçek (lı.) 

Ku• ıök 0,Ykauat Otyol 
KutaJ Ot kartal Okkartal 
Karabulall O rmaaer (•) Otg&s (k.•) 
Kutdll Otkaynak ( tköy 
lı.utçai- Otb11 ak Onyol 
Kantat Orman O çlçelı: 'k) 
Kutydduı: Otbathll Okıol 
Kutkaa Otdai OtkalkH 
Katkaaat Otdeni• Otb•t (•) 
Kanoat Otakkeat oı,,ay 
Kutaydın O apaab&ba Ormaaot 

Otlr.ol (ei Otl'Uç 
Ollk_ .. 
O,dals• 
Oraaa•J' (lı:) 
Otc. alsa 
Oılı:anat 

Ot7Dre~ 

Ottepı 

Ö.Uktl Ö..7 
Ö.Lulak 0 .- .. ata 
O.dal' Ozot 
ÔnylSn Öz1urt 
Öı.ta9 Öı.kaa 
Özer (•) Ö111ek7'1rt 
Öı.tui 
Öraek 
Öaçelik 
Öaka1a 
Östan 
Okta, 
(keeldn) 

l>r-lldll Öıata 
O.ıik Ôadeai• 
Öaıalcba Ö.bq 
Öaaltı• O.el 
ÖsdO O.verdi 
Ösdemlr Öırı&aDI 
Öqtl... 6.kalk .. 
Öraekb .. {.,.) Örae .... o.... o.,.. o..,.. Ô117el 
0.1•• Oao• ,k 
Ora.il ... (e) o.,. o... o.,., 
ÔSJ•J' O..u 
Öakapa 0..1&1 
Öra.... Ôll.:laJıa 
Öakeat O.bat 
Oapt O.tikel 

ParlakaJ' 

Par'akka7a 
Pelatok 
Parlak tapa 
Parlak dal 
Polatkartal 
Par"akona 
Poatkuat 
Parubd ........ ,.) 
Parlak sil 
Polatıeal 
Pu:a•acla 
Pelatııı.1 

Parl .. d..ı. 
Pulakt&f 

tecrtlbe aalatam ba7 Suat Our,' 
Ziraat mOfettifl bay Oıman SOn1 
ter, kimyager bay Avni Okçu, 
Manlpolant bay Mehmet Dinçer, 
teker piıiricili bay LAüf Sunıur, 
resaam bay Y. Ziya Tunçel, alcll 
memuru bay Fuat Savaı, elfktrik• 
çi bay Fetbl, kardefi bay Necmi 
•e bayan Saalye K"tlay, laborant 
bay M. Ali Tamur, tamirci bar 
Şefik llter, milterdm daktilo 
bay Azmi Dumlu, kayıt memur• 
Bay Retat Coşkun, doıya memur• 
bay Ahmet AkagtıodOz, mubam, 
bay Aaım Batuk, •e~nedar baJ 
Mehmet Arığ, muhuip bay Mwtf 
tafa Gökler, ziraat muhaaebell 
ıefi bay Rıza Vural, muavini bar 
Arılan Akdeniz, maaşat tahakkuk 
mub&1ibf bay Ş. Kaya Aktan. 
telefon memuru bay Hilmi Çınar, 
ıeker pftiricisl bay Halit Günay, 
afyon mıntakaaı heaap M. bay 
Ethem Uğur, Akşehir mıntaka11 
hesap M. bay S. Sami Kayaalp, 
Sinanpeşa hesap memuru bay Re
cep Coıkun ıoyadını almışlardır. 

Kaç Bulgar Gidiyor? 
Silivrinin Korf ab k6yündea 

Bulgaristaoa gönderilecek BuJ. 
garların sayııı 27 5 kitidir. Bun
lardan 41 i çocuktur. Bu muha• 
clrlerin 57 ton efYası, 107 
hayvanı vardır. 

Mezbahada Bir Salon 
Mezbahada ılmdiye kadar bir 

ıatıı aalonu yoktu. Belediye bg. 
rada yeni bir salon yapmış ye 
bugllnden itibaren ıabıa açmJt- ... 
tır. Şimdi mezbahada günde 
1500, 2000 koyunla 100, 150 
ııaır kesilmektedir. 

Tavuk Koler••• 
latanbuld• 3 ••n• enel çıkaa 

blyük bir tavuk koleraaı yUılla-
den 50 bine yakın tavuk lurılmlfll 
Bu kıı yine bir tavuk kolera Ye 
tifoau çıkmııtır. Fakat mühim 
tahribat yapmadan kaç.mıı ve 
son &önlerde de tamamen ıBn· 
mllıtOr. 

GUmrUk l,ıerl 
Gümrükler hakkında burada 

tetkikatta bulunan Bay Mustafa 
Nurinin başkanlığında bir toplan• 
ti yapılmış ve lstanbul gümrük· 
lerinin vaziyeti, alınmaaı icap 
eden yeni tedbirler etraf ıoda 
görlit"'1mUıför. 

Son Posta 
adi• ....... 

&ti,.Zabti)'e, Ça&alçeıme eobt1, 
laTANBUL 

.an 2$'9 

Gautemiı<le çıkan .C 
ve realmlc:rio bOtüa h 
mehluz we gazetemize aiCdt 

ABONE FIATLAAI 
t • a 

Se AJ A1 
ICr. ... "'· 

tORK.IYE ı• 750 -
Y1MANls1AN 2S40 mi no 
ECNEBi 2700 1400 • 

Abone l>edell ~~nefir. AdNt 
4ejİttİllDlll ......... - .... 

a.ı • ..- ..,, ..,.,,.... ............... ., ...... --......... 
Cevap .. melıtu~ il hıutil* 

Pul u ... lilam4ir. 
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ESMER Iİ1L 
Muharriri: A. R. Tefrika No.: 68 

Şeriat Davası!?. 
-.--........ --·--·--... -· 

Patrona Halflin Gösterdi ti Aciz, Kadı Zül ali Efen• 
dinin, Daha Fazla Ukalalığına Sebep Oluyordu •• 

Amma, aakın bunu da, A· 
bırkapıda, çatladıkapıda gör
dUğUn kale burcu zanneyleme, 
haaaaa... Makıudumuz olan 

Burç, aemada bulunur. Bun

lar on iki adettir. Bunlann yek· 

dlferl Uzerine olan teılratı, ıu 
yer yUzllnde srördUilln kiaaafffel 
mablQkat ve mevcudaaat Oıerine 

ayrı ayrı icrayı ahkAm eyler. 
Bunları febmU idrak edebilmek 
için bir hayli dirsek çUrlıtmek, 

bir hayU göznuru dökmek gerektir. 
Sizin gibi cahil, cUhelAnın an• 
layacağı itlerden değildir. 

Patrona Halli, ZUIAll zadenin 

bir ahengi mahıus ile açılıp ka· 
panan ağzına, kUçUk bir yelpaze 

gibi hafif hafif inip kalkan ç•m· 

her sakalına dalmııta. Kadıefen
dinin s5ylediğl sözlerden, ancak 

en ıon cUmleyJ anlamııb : 

- Vallahi öyledir, be kıdı 
efendi. 

Patronanın bu masumane c .. 
vabındaki mana, yalnız kendi ceh

lini bilmek ve itiraf etmekten 
ibaret değildi. Ayni zamanda, 
(Ulema) denilen ve her ıllzlerl 
(Hakkın keliml) glbi kabul edil· 
mek lizımgelen zümreye karp 

beslediği hürmet Y• itaatin der .. 
cesinl göstermekte idi. 

Patrona Halilln g6ıterdlAI ac• 

&ll inkıyad, Kadı ZtUili Efendiye 
tath bir ~ur verdi. BtlyUk ilmi
nin baımet ve aıametlni bu ca
hil adama bira• daha a6ıtermek
le Hvkıyap olmak istedi. Ayınları 
çatlatarak, galgalelerl ıaklatarak 
tecvid kaidelerinin btltUn ahenk• 
darlığını muhafaza etmlye çahıarak 

11özUne devam etti: - Vakıa il· 
mi nllcum, gerçi ulumuhafiyeden 
iae de, bir nebze malftmat vermek, 

faldeden hAli olmaz. Ne kadar 

cahil olıan, belki kafanın bir 
boı yerine dan der... imdi, 

----
fıbu Bruç, on iki adet olup cUm· 
leai de semada mUekkaş ve mn
re11emdir. Amma ve ilkin .. Bun• 
ları görebilmek için, bizim glSz· 

lerlmlz ıtbi, dldel irfan olmak 

ıerektir. Her bir burcun bir ismi 
vardır. Şf mdi bizce mat!Qp olan batlı 
ca iki Burçtur. Birine Esed diğerine 
de Akrep teımiye olunur. Biz, 

bunların tellkisine intizar ede· 

ceğiı. V • tam Eaed burcunun 
Akrep burcuna hakim olduğu bir 
zamanda: 

- Yaaa, llmmeti Muhammet •• 

Şer'an davamız vardır. Allahını Ye 

ReıultınU 1evenler, peşimize 
dUııUoler. 

Deyfı feryat ederek aancaiJ 
çekip ıarayı hümayun 6oUnüoe 
gldeceilz. 

Patrona, birdenbire ailkindfr 

- Hem Vallahi, hem blllAbl 

gideceğiz; Kadı Efendi. Gitme
yen, kiffrdir. 

Emret. lateraon ılmdJ hayratı 
çekeyim. 

Dedi. Fakat Kadı Efendi elini 
kaldırarak cevap verdi: 

- Y oook aılanım, yok. Kur
balar bile, vararak, Yararak derler. 

Hele vakti merhfınuna kadar 
ıabreyle.. Sen hemen hazırlık 
tedbirinde kuıur eyleme. 

- Hazır •• Herı•Y hazır Kadı 
Efen dl. 

- Naaıl.. Şehbazlana adedi 
bir hayla yekOnu buldu mu?. 

mı? .. 

lıtedliinden Ali, Kadı Ef. 

SilAhları, pusatlan da hazır 

Hem de ti! ılbf. 

- Haaa, haur aklımda iken 
ıunu da ıorayım.. Haniya ıizln 

kaybolan bir arkadaı vardı .• O, 
bulundu mu? 

( Arka11 Yar 

SON POSTA 

E•lrler 
Arasında 

Birinci eılr Nasıl evlJ mlıln? 
ikinci esir - Oh, çok ıllkllr 

serbeıtlm. ............. -.............................................. . 
Son Poıta 

latanbul BORSASI 
1. 4- 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. I.J. için 

Ne.· rerll 0,79Sl vı,.a,a 4,2647 
Parle 17,03 Madrlt t,d0!\7 
lllll·ıo t,6ıaı Barllıa J,!1738 
Brlkael 4,t970 Varto•• 4,235 
A.Uaa 63,11737 Pe9to 4,422~ 
Ce•eYre 2,4St5 BDkroı 78,20 ... ,. 6S,7825 Belwrat 35,1938 
Aaı\ardaa ı.1747 Londra Kr. 605,00 
Pr .. 19,05~6 Moıkon ,. 1097,50 

ESHAM •• TAHVlLA T 
Lira Lira 

ft 8aak,(Nama) lO,- Bomontl 11,80 
,. CHlaalle) 10,00 lt3J lıUkraıı 99,
• (110111 •) 9S,- 1 lıtı .ra11 Dahllf IH,2S 

Oıa• ılı bıon'<. lJ,50 DUyu.1u M.ı. 00,- , 
lallalk • 5,- Bajua\ tertip 1 4!4,70 
flı kell Ha1•lr• 16,- ,, • U 4fı,70 
H .. u, 0,17 Reji 2,27S 
Aaatlelu "60Y. .-5,60 Tramn1 00,-

• " IO P. 2S,70 Rıhba IO,-
A••cfe'11" ıoov. 45,81 Oıklldaı •• ıo:.t,-
fark O. Y. 00,- Twkoı 00,00 
lı·. Tr••••J 29, Mı11rKr.ro.l89& ıs:ı.-
Oıklılar .. s.- • • . 1taJ 114,0J 
Terk•• 19, • • • ıuu 11,00 
Kauıul 17,- llek.\rtll -.-
Te&elea ıc,ıo 

MESKUK.A.T (*) 
Kuruı Kurut 

rı~1a altlal 1147 (ff ... !t) 41'25 

• ••• • ıos' (Reıat) 5150 ,.,, • ıso (Valalt) "~jJ ... • 1087 laee lıletlblrlllı a'.b.1 
11 .. ıı1ı,. 45,00 

(Cllahıarl1•t) 4UQ 
8ukııet (Oa. B. ı 240 
kal • Ntlltlrluı altım 

(ffam:t) araıb ~uıt 
(R·1at) • 520.J 

l Claburl7•IJ 461.l (Va it) • SJOJ 

(Aııı) 4llO t*> Borıa harlıt 

Nlıan 2 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
Satılık Arsa 

Mevki ve NeY'i D90ozltc Ura Eıaa No. 
524 KadıköyOnde Oımanağa maballHla

de Hallta~a sokağında eıkl 16 yeni 
24-26 numaralı 229,50 ( lkiyOz yirmi 

646 
dokuz buçuk metre murabbbl arsa 
Divanyolunda, Klod F arer caddesinde 

Dostluk Yurdu arsaamdan ayrılma 

280 

23 parsel numaralı 24 ı metro mu• 
rabbaı arsa. 965 

Yukarıda yerleri yazılı iki arsa peıin para ile satılmak Uzere 

açık arttırmaya konulmuıtur. isteklilerin tafıilit için berglln arttır• 
maya girmek için de 10 nisan 1935 Çarıamba ıllntı aaat onda 
ıubemfze gelmeleri. ( 71) 

Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 
Soğukhava depolan 1 Nisan 935 tarihinden itibaren Belediye 

namına Karaağaç mile11eıealnce idare edilecektir. Bu tarihte dopo
larda bulunan eıyanın 1ahlplerinln hüviyetleri mllesıeHmizc• malum 

olmadıiı cihetle 1 Nisan 935 den evvoJ depolarda mevcut eıyadan 
çıkarılmak istenilenlerin nev'i ve miktarı ve markalarile kime alt 
olduğunu mUbeyyin yapılacak beyannamenin meıkdr depoların eski 
müteahhidi olan lıtanbul Kaaap\ar Ttlrk Anonim Şirketince taıdlk 
edilerek getirllmeıi, bu yolda veıil<a gösterilmeyen eıyaların çıka· 
rılma1ına imkln olmadığı bildirilir. ..1627,, 

lstanbul dördUncU icra me· 
murluQundan; Tamamına 1920 bin 
dokuz yüz yirmi lira kıyme• keeilen 
Çadırcıahmetçelebi mahalleainde San
dalı>ı ıokağında eıki 2i yeni 14 No. lu 
kıımen kiirgir k11men ahşap ıvln 240 
• 60 hiueıi dairemiz tarahndan satıl· 
makta olup oartname 20-4-936 günle
mecinden itibaren dlnnhaoeye aaıla• 

rak 4·5-935 ıtinlemecine raıtlıyan 
cumarteei gilnU 1aat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma11 ya
pılacaktır. Arttırmayı ıirebilmek için 
% 7,6 teminat ıkoeııi alınır, birlkmiı 

vırıi beltıdiy• reıimleri ve T&kıf lca• 
reai mü9terlye aittir. Arttırmada gayri 
meokule keailen kıymetin % 7S oinl 
bulmak şart olup alı::ai halde en ıon 
ırttıranın taahhüdü yerinde kalmak 
lzere arttırma 15 gün daha uzatılarak 
19-5-9:-JS ıünlemeoiııe raatla:raıı pHar 

glintı ayol Hatta ikinci arttırması ya• 
pılacak n bu arttırmadı da yine kıy
metin Y. 7S şioi bulınaua 2280 No. lu 
kanun ak8.mına tnfikan 1atı, rerlye 
bırakılacaktır. 2004 No. lu icra kanunu
nun 126 ıocı maddeli mucibince ipotek 
sahibi alaoaklılada diğer ılakıdaranın 

Ye irtifak hakkı 1abiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarım huıueile 
faiz ve meıarife dair olau iddialarını 
müsbet evraklarile birlikte 20 gün 
içinde dairemize bildirmeleri laıımdır. 

,! ..................... ... 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 
Umu Han, T elefonı 829Slll 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

PERŞEMBE gtınU ıaat J 6 da 

Galata rıhbmından kalkar doi· 
ru IZMIRE gider. 

Bu vapur her Puar ıtlnll 
Hat 16 da lımlrden latanbula 

gelir. 

işçi Aranıyor 
Adan& Milli Menıuoat FabrUı:&

eında dokuma t..glhlan Y• iplik ma
kinelerinde oalıımık üaere işçi lilım
dır. Adanay& kadar yol maarafi faba 
rikadan nrilir. Tafıillt almak ve 
tartları anlamak bere Mahmutpaşada 
Abu• hanında 6 numaraya müra-
caat. (290) 

Akıi takdirde hakları tapu ıicillerile 
1abit olmadıkçı ıatıı bedelinin paylat• 
matından hario kalırlar daha ıenit 
bilgi edinmek lıteyenlerln 984 • 8778 
dosya numaraıile dairemize müraoaat-
ları ilin olunur. (10119) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-7-

1 - Öz türkçe kUklerden gelen 
ıöılerio karşısına ( T. Kö. ) l>eldeti 
( alameti ) konmuştur. Buolınn her 
biri hakkında ııraeı ile uzmaolanmısın 
( mütehaeııı ) yazılarını gazetelere vt· 
receğiz. 

2 - Yeni konan karııbkların iyi 
ayırt edilmHi için, rereğ'ine gör•, Fran· 
eıızcalan yazıhnıı, ayraca örnekler de 
konulmuştur. 

8 - Kökü Türkçe olan kelimelerin 
bugünkil işlenilmiş ve kullanılan tekil
leri ahnmııtır; Aılı ak olan hık, aalı 
ügcüm olan hükilm, Türkçe '•çek,, 
kökünden gelen ıekli gibi. 

C&ml (cemeden anlamına) - Topla
yan, kapHyaa 
Ôrnekı 1 - Camii •ehHla b&. 
adaadır. - iyilikleri keadiılade 
toplayan bir ad•mdır. 
2 - Bu uer, o meaele Gseriadekl 
bOtln malumatı c&midir • Bu iaer, 
o ıorum üzerlnd•ki blltDn bllıilerl 
kapaamaktadır. 

Cımlt - Donmuı, canıı• • fı. baDa• 
nime 

Can - Can (T.) 
Cenhıraı - GlSnlll koporaD (Bakı 

tlilhiraş) 

canan - SeYgili 
dnl - Kıyan • fr. criminel 

Örnek; caniler, beıeriyetin karbaJa
rı sayılsa becadır • Kıyanlar, la
aanlığın çıbanları aayılu yeridir. 

Cinayet - K•ya - fr. Crime 
Örnek: Bu öy' e raati'ele bir ıuç 
detil, i ~et.t bir c:nayettir-Bu, iyle 

l raarele bir ıu~ detiJ. bayatı bir 1 
bir luyadır. 

Cinai - Kıyal 
Ôrnek: Ciaaf bir harekette bulun
dunuz • Kıyal bir harekette bulcıa
dunuz. 

Ctoip - Yan, taraf (T. Kö) 
Cinipdar - Yancı 
Ö:.ıek; Or unun canipd::rı olan Un• 

Ordua.un yanc111 o:an tutay 
Car - Bwı 1fÜ, pGrıü, çarıaf 
Cari - Akar, yGrOyen, yürar. •eıer-

fr.Cour nt 
Ö . nck; Akar ıular • Miyahı c&riye· 
Eaux couranteı 
YllrGyen lıler • Umuru e&riyl • 
AffairH couraatH. 
YlrGr (reçer) kural • kıidei driye· 
r•flH courantes 
Kanuaua hClkttmlerl bu itte de 
caridir • Kanunun htlkClmleri bu 
iıte C:e yllrllr (geçer) Mahi cari - bu ay 

Cerey•n - Al.ım, :rGrGm, akıntı, 

i': diı, h~reket • fr. Couraat, marclae 
Ôrnı>lf: Ökonoml alıı:ı•ları • llrtlaat 
cereyanları - Courr.ata economiqu .. 
itleri• ıiditlnl (cueyanını) bej'en• 
•İyor um • La marche dH affairu 
ne me pfoit pH 
Gaıete'erde bu oya kartı bir hare
ket var • Danı lu journaux ilya un 
courant contr• cette oplnion 

Cereyan etmek - Akmak, ı•çmekte 
olmak 
Ôrnek: Cereyan eden (etmekte olan) 
müzakereler - Aramızda ıeçea 

(geçmekte olan) -<Syleımelu 
Carih - Y aralıyan - f r. B'.uıur 
Ctrhetmek - Yaralamak fr. Bl•1111 

Cerilaa - Yara • fı. Bleaıure 
Mecrula - Yaralı, raralaamıı • fr. 

Bı .. , 

Cbu. - Çaııt 
C&au.luk - Çaııtlık • fr. Eıplonnar• 
C&ıuıluk etmek - Çaııtlamak • fr. 

E.pionntır 

Cavid - Bealfl 
C&vidanf - Benıll 

Ôroek: Millete aafi itler r8renler 
tarihte caYidani bir nım lhrzz 
etmiı olurlar - uıu .. ı fa1dah itler 
görealer tarihte bearll bir ad ka
ıı:anmıt ol•rlar. 

C&yrir - Tutan, yerleıen 
Cbibe - Snlm, HYimlililı, alım 

ahmhhk, rlSıenllk • fı. Sympatble, 
ebarme 

Cazibe kunetl - Çekim • fr. Force 
d'attraction 

Cazibeli, eaıı:lp - Snimll, alımlı, rlJ. 
ıen • fr. Sympathlque, claarmant, 
attarayant 
Ôrnek: Ne cazip bir ylıl •ar -
Ne r3ıeD bir yüıll Yar. 

C&aıb .. iıı:- Se•lmılı:, alımııı, Jad1a. 
ıen - fr. Antipatblque 

C&ıı:lbeaiılik - Snim•lzlllr, alım•ıılılr. 
yadılSzenlik - fr. Antipathie 
Ôraek: 1 - Bilmem na1ıl bir eazl· 
bHlıı:lltl .ar ki, hll yOzüne ltakmak 
l•temiyorum - Bilmem a&11l bir 
HYimıizJiti ( alımeıılığı ) nr ki lalı 
yGıı:llae bakmak iıtemlyorum. 
2 - Caıibe1lılik fıtri bir teydlr • 
YadılSzenllk yaradılıftan relen bir 
feydir. 

Cebanet - Korkaklık, ldeklilıı • fr. 
Poltroaaerie, peur 

Cebbar • Zorba 
Cebin • Korkak, 8dlek • fr. Poltron, 
peureux 
Cebin - Alın 

Cebr - Zor, 
contralate 

ıorlama • fr. Force, 

Örndu DemokrHide zorlama (cebr) 
yoktur. - Danı la dcmocratie ile 
n'7 a pu de contrainte. Zor ve 
baalu ( cebrii taayik ) altında lt 
ı~rmek - Tra•alller ıouı la con• 
trainte. 

Cebren - Zorla 
Ôrnek: Onu zorla (cebren ) retir
dim - Je Lal ameae par force. 

Mecıbur olmak - Zorunda kalmak, 
zorunu duymak, ıı:oru altanda 
kalmak 
ÔrHkı Bu iti yapmak zorunu 
aedea duydunuz? ( Neden meobur 
oldunus) - Daa akıam Ankaradaa 
yola çıkmak ıorunda kaldım ( mıo· 
bur oldum ) 

mecbur•• - Zorun, aor albnda 
Örnek: Bu iti ıorun ( mecburen ) 
yaptı• 

Mecburi - Ylklm11l, yüklml altın· 

da • fr. Obli1ratolre 
Ôr••k: Kanuaa riayet etmek bOUln 
.atanda9lar içia mecburidir- Blltlln 
J\lrttatlar kaauau ıaymak yOkGmQ 
altıadadır. - Kanunu •aymak bCl
UID yurttaılar için JllkOmteldir. 
( Dilekael • ihtiyari ) 

Mecburiyet • Zor, ylkOm 
Ôraek: Bu iti yapmata ne zorum 
(mecburiyetim vart) 
Ne aoruD yardı ki dOa 6yle dı •· 
randınt 

V erri .ermek yurttithk rtklmle· 
riaıjeadir. 

Cebretmek. icbar etmek • ıorlamak • 
fr. Forcer 

Ôrnek: KendlDl ıorlamak - cebri 
nefHlmek • ı'efforeer. 
Benl bunu yapm:ıta zorladı ( icbar 
etti) - lı m'a force 

Cebri • zorlıAma, zor altıada • fr. 
D'une maniere forcee, •ouı la eon
traln t• 

Örnek: Zorlamalı (Cebri) yClrlyüt • 
Marcbeforcee 
Zor altında {cebri) J•pılan itlerde 
ıora• yoktur - On •'eıt pa• re .. 
ponaable dH actH •ocompli• •ou• 
la contrainte 

Ced - BlyOk baba, dede - fr. Grand 
per• 

Ceddanl - Atayik - fr. Atnlquı 
CedC:aniyet - Atayiklik • fr. Atniımt 
Cedde - Blyllı aaa, nine • fr. 
Grand'm~re 

Ceddi il& - Soykökll • Soucbe 
Cedit - Yeni 
Cefa (eza) - Oırt 

Örnek: Bana ettitlnlz bu cef Hı• 
aebebi nedir - Bana verdltinis b• 
llı.ılnGn 11bebi nedir ? 

Cehd - DOrüı, cete (l) • fı. T&cbe, 
effort (Bak: gayret, ıiy) 

Cehdetmek - DürU9mek, çahşmak, 
( Devamı 11 lncl yOıde ) 

(1) Radlof, Yakutca, Kırgızca "oete., 
ıözUnü "cehd,, anlamını diye göater· 
mektedir. Gane Radlofda " tam olgun• 
luk, kuVYetin en iyi çağı, insanın erir 
kinlik hali ,, anl1tmırı1& ahoan '' cet " 
ıöıU de vardrr. Hu " cet ,, vı '' cete,, 
ıözlerl ırıtpçacia asıl cebd aıılaoııo• 
gelen " ciddiyet ,,in de kökleridir. 



2 Nisan 

Halkın İstemediği 
Resimler Ve isimler 

----------·,,_~--------
Diyorlar Ki: Musolini ile Hitlerin 

Basıyorsunuz Resimlerini Çok 
Baıtarafı 1 inci tayfadadır 

dense, kör deynetinl beller sibl, 
aym kapılara, aym adamlara gi-

derler, hep onlann f,kirlerini 
aorarlar. Onlardan b;r tanesini• 
de, bir defacık olsun uademi 18-

lahiyet,, beyan ettiklerine raaıı~ 
leme-dim. 

Hiçbir ıual lSnllnde: "Ben bu 
lıten anlamamf,, demezler ve çok 
defada, cehaletlerinin meydana 
çıkması baha1ma bile olsa, isim
lerinin ve resimlerinin gazetelerde 
ıörünmuini tımin edecek bJçbir 
fırsatı kaçırmaya kıyamazlar. 

Bunlar evveli belki mqbur, 
fakat sonra gülünç ve nihayet 
çekilmez oldular arbk. 

ikinci ıualinlze gelince; ben 
gazetelerimizde kimıenln ismini 
ve resmini görmeye meraklı 

değilim. Zira ad ye surat kollek· 
siyonu yapmaya hiç merakım 
yok. Ben, doğru haber; d<>tru 
fikir, vo iyi yazı arıyorum. .. 

Beykoz Kılavuz sokak 11 numara 
1.atanbul liaeeiodeıı Bayan Saime· 

) 

- Ben, kendllerile, bayatlarile 
laflariJe alakadar olmadığım kim: 
•elerin iaimlerine bakmamki bı
kayım. Gazete1erin en bllyUk 
kabahatları, blltUn ehemmiyeti 
birinci sayfalarına vermelerinde· 
yahutta ıinama, tiyatro haberle~ 
rine birinci ıayfalannda yer ver
memelerindedir. Zira ekıerl gaze• 
telerin iç ıayfalanndaki relimler, 
birinci aayfalanndakilere niabeten 
çok donuk, soluk, bozuk çıkıyor. 

Bu ylb:ôende, muoll; iç aay
fa)arda tirin bir yddızıa yllzU 
çamura dönllyorda birinci tayfa· 
da Habeı kıralının suratı ayna 
gibi parhyor. Bana kahr11, bu
nun aksini yapsalar daha iyi olur• 
du. Çünkü; sevimli biJ' yıldız yU
ıü görmeyi, yanık, sakallı, sert, 
ıoğuk bir aurata bakmıya tercih 
edenler herhalde daha boldur! 

ikinci ıuallnlz mi? Bu ıözlerim-
-=== 

(Battarafı 10 uacu yQzde ) 
uğratmak, çabalamak • fr. S'effor• 
cer, tAcher 

Cehren - Y6kıek Hale 
C elidet • Bahadırlık 
Celbetmek - Getirmek • fr. Man
der, faire venir 
Ôrnekı Onu baraya w•tirttHı f oel
bettik) • Noua l'no111 fait n11lr fei 

Celbetmek - Çekmek • fr. Attirer 
faire comperaitre ' 
Celi ( Bak: •t kir ) • Açık, apaçık • 
fr. Clair, ouvert, evideat 
Celpname • Geldiri 

Örnek: Bir cılbname ile çatrılan 
her vatanda tın ça§'ırıldıj1 makama 
ritmui nzifedir • Bir i•ldiri ile 
çağıralan her yurddatın çatırıkhtı 
oruna ıitm••i borçtUJ'. 

Ce~•• - Oturum • fr. Seance 
~~nek: Bugftn Bftyök Millet Mecliıi 
kı cefıe yaptı - Buran Kamutay 

C iki oturum J•ph. 
•madat • Canaızlar • fr. Corpı 

lnanimeı 

Cemaat (MAşer) - Ömek-fr, Mu!titude 
~ommunaute, fouJe 

Ö2 rnell; 1-Beyntltaki Ermeni ameti 
- Kö 'ille 

3 - ao;'~k r aim~~. halinde l'•ldiler 
mea er kar d söyle" Yermek f aın a 

4 - Mqeri ita lr ... 
hareket.er " euer • Ömekael 

ee ... ı - Çotal - fr. PIUt"iel 
Örnek· Turlc:çı b' aö 
çotull;nmu. ll' z arap lcuralay'e 

Cemetmek - Cumlamak t 1 k 
f A ' op ama • 
r. ddltionner 

Örnek; Birbirini benıemlyen ıe ler 
C r.uınlanmP z. y 
~~•n - Cumla · l """ tout 71n, cüm eyin • fr. 

Cerniy•t 
~.-So•~tı (T. Kö.) (2) - fr. 

e ı en e~ki T .. 
yanan bu k r urk kölelerine da• 
Jazılacaktır. 8 

L&ae ha.klcınd• ayrıoa 

l le, ikiaci aorgunuzun karfıhğını da 
Yer mit olmıyormıyım 1a? 

.... 
İstiklAI caddeıi, Afrika hanı 67 

aumara, Bay kemani Sadiı 
Şu Bay Muıol:ni ile Hltlerln 

•uratJarını görmekten ve kuru ııı· 
kı scz~erini okuD"aktan gına gel
di bana. O kadarki, siz ıormaaa
nız bile bütün gazetelerimize bi
rer mektupla yazacakbm bunu. 

Nemi koyıun:ar? Bu iki dev• 
letten başka ne koyarlarsa koy
sunlar azızlm. Çünkü hiç olmaz· 
aa o zaman yeni bir aurat görür, 
yeni bir lif okurum! 

* Kadıköy, Arab ı-okllğı, fotoğrafcı 
Bay Sadı: 

- Azizim, ben sana bir aual 
ıorayım: Sizin gazeteciler, bu 
Muıolini ile Hillerden baıka adam 
tanımıyor:armı ki? 

· Allahm gUnU; Hit!erin bir 
nutku, Muıolininin bir vecizesi, 
birer de bağıran, çağıran resimleri. 
Nutuklarında da yeni birşey ıöy• 
leaeJer yüreğim yanmıyacakl Hal· 
buki "l:.iıim çocuk bina okur, 
döner döner onu okur!" bik4yesi.. 
Dönüp dolatıp a;;nı ıeyleri söy
leyip dW"u:yorlar. 6 sene, Musolinl 
ile Hitlerin ıuratmdan lihndan 
bıkan değ;), bıkmayan birini 
bulabiliraen eğer, 11Asri HazretJ 
Eyiip,. diye heykeli i dikfrt. 

Nemi bassınlar? Haydi iç açıcı 
haber yok diyelim; fakat iç açıcı 
surat, iç açıcı lAkırd• kıtlıj'ınada 
m.ı kıran girdi yahu? .. 

Takılın Sıraserviler, "Llib,, berber 
aahibi Bay :Mustafa: 

- Arada aırada; Mazhar Q,. 
manın ş;rin yüzünün resmini ba• 
•ardı gazeteler... Şimdi, bir 
Hitlerle Muaoliııi çıktı, ondan da 
mahrum kaldık. 

Kimin resmini mi görmek lıtf· 
yorum? Vallahi; elde edilmesi bir 
marifet sayılan resimler koyıunlar 
da kimin, kimlerin olursa olsunl 

Zira, Uıkıarlana tekrarlana 
ucuzlamış IAkırdılar söyleyen kim
selerin basıla basıla rengi uçan 
resimleri bJç boş kaçmayor. 

= 

Soc~ete 

Örnek; foıan ıoıyetesi - Cemiyeti 
beteri ye 

Cemiyet - 8!r1etit • fr. Aaaoclatlon 
Ôraelc; AYrupadakl ffçi bidetitleri
Avrupadaki amele cemiyetJMi 

lçtim ı;i - Sosyal • fr, Social 
Örnek; içtimai işlerde iki gldlı 
nrdır; bunların birine inkılAp 
diterine teklmCll derler • Soıyaİ 
iş1erde iki gidit Yardır, bunların 

1 birine devrim, ötekine evrim derler 
Cemile - Hatır hotlutu 
C•nah - Kanat 
Cen "ni aikı t - DGtüt 
Cenk - Ceak (T. Kö) 
CenrAver - Vuruıkaa 

Örnek; BüyGlc cengberlerln adları 
tarihe geçer - Büyilk Yuruıkaiarın 
a ları tarihe geçer. 

Cenup - Güney 
Örnek: AYrupanan ceouhundal<i tipbi 
cezireler - AvrupanıD ıGaıyiadeld 
yarımadalaı. 

Cephane - Cebe 
Cephane"ik - Cebelik 
Cephe - Alın, yOz, yGıı:el • &. Front, 

façade 
Örnek! Evin yOzü deulıe karf•dır. 
Yilzel fotoj'raf, yanal fotoftaf 

Cephe _ Yöney • fr. f ront 
Örnek: ı _ Ordularımızın ıark 
cepbeıinde bir tebeddOI yoktur -
Ordularımııın doğu v6neylnde bir 
değipkllk yoktur. 
2 -Muharebe cepbeai - Snaıboyu 
3 - Atef cephesi - Ateıboyu 

Cerahat - irin 
Cerbeze - Çeçea'lk 

Örnek: Onun cerbeııeıi &ıDadi bir-
denbire f!lfaladım - Onun çeçenlitl 
6nünde birdeabire ıataI.adun. 

Cerbeııeli - Çeçen . 
Örııek; Cerbezeli adanalar, kendıle• 

' rint olduklarından daha parlak ıö,_ 
terebilirier - Çene adamlar, keo-

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri Afağ~da ya

zılı manalara gelen 6z Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem •akit geçirmlı, hem 
de öz TUrkçe kelimeleri öğren· 
mit olurıunuıJ 

1 2 3 4 s 6 7 8 

Soldan saıa: 

1 - Ateı 

2 - Bir nota • kırmızıya yalan 
~ir renk 

J - Akar eu - bfr nota 
4 - Küşat edilen 
lS - Cereyan eder 
6 - Temiz - bir oota 
7 - Bir arap devleti 
8 - Adet - nefer 

Yukardan Af8Gı: 
l - Sıfat 
2 - Vücuttan çıkan bir şey • sırt 

S - 11aadar Jahikaaı 

4 - Anahtar 

lS - L af 
6 - Memleket • bir nota 
7 - Bir nota - cemi edatı 
8 - Mahcup olmak 

Şark Hattında Zahire Nakliya
tmda Ucuzluk 

Şark Şimendiferleri kumpan• 
yaıı, Bayındırlık bakanlığmm te-

ıebbUsU üzerine, meyve, kömllr 
ve Hbzelede olduğu gibi, Zahire 
nakliyab ücretlerinden bir mıktar 
fndirmeğl kabul etmiştir. Bu 
tenzilAt hir kaç glln ıonra tatbik 
ediJecektir. 

dilerini olduklarından daha plll'lak ı 
rö•terebilrler. 

Cerea - Çan, çınıırak 
Cerretme:, - Çekmek 
Ce1amet - BUyüklnk, irilik 
Ceaaret (3) - Yititlik, yOrekllllk 
çekinmezlik, yilrek, bllıtablık 

Örnek: - Onun ylğitlitlne ıaz 
yoktur • lln'ya pH a dire pour IOD 

courage 
Bunu yapmağa yürek (ceıaret) l.ter. 
Ne cHaratl (cüret anlamfna) • Bü 
ne kO.tahlıkl 
Muharebede büyDk bir eeıaret •lllf
terdi- Snı>tta bOyOk bir JlrekWJk 
gösterdi. 
Onun bu kadar kabalak ettikte• 
aonra gene ne:ı:dinlze ıelmeai dot
ruıu bllyOk ceasretti' • Oaan ba 
kadar kabalık ettikten aonra ıene 
yanınıııa relmHİ dotruıu blJlk 
bir çekiumezliktlr. 

Ce1aret etmek - Göııe almak, kork• 
mamak - f r. Ayoir le coaraı•, o.er 
Öroekı S6ylemeyl ıaııe alamadı 
(cesaret edemedi) • lıa•a paı eu le 
courage de parler 
Geceleri ıokata pkm •I• korkar 
( cesaret edemez ) - b a'a pH le 
courage de aortir peadaat la nait. 

Ceuretlendiraıek - YIHldendl,..ek 
Ceaaretleomek - Yüreld•amelr, •lise 
aldırmak - fr. s•enco•rarer 

ceaet - ceaet (T. Kö.) • fr. corp-. 
(oadaYr•) 

ceıur - Yitit, yOreldi - fr. coura• 
geux 

cesurane _ Yitltcıe, yljitceaine, Jl
reklicesiae • fr. eourapaaftmeat 

cehel (kanal anl.) - Ark • fr. oaaal 
cetvel (liste anl.) - Çlzelıe • fr. 

Table, tableau 

[3]0eaaret iyi anlıunlarauda (veoaat)a, 
kötü anl•mlannda, ciit'eti.o kU.tablık 
anlamına doğru kayar. 

Sayfa 1 l 

Bir Posta Meselesi 
Okurlarımızı Şikayete Sevkeden Bu 

işi Halletmek Gerektir 
Memlekette nefir •• kO.ltlr 

bayatma bOyUk bir ehemmiyet 
vermiı olan devlet, ıazete, mec· 
mua, kitap gibi baaına ait ıeyler 
için poatada aıaml kolaylaldarı 
göstermfttir. Bllhaıu TUrk kay-
lüs6ntın aydınlanmaaı, Tlrk co
cuğunun tekimUIO yolunda en az 
para Ue en çok kazanç temin 

etmek, okuma heveafni arthrmak 
devletin baıhca prenalplerinden 
biridir. 

Fakat ıon günlerde aldığımız 
birçok ıikayet mektupları bizi, bu 
mevzu llzerinde bir haylı dliıftn· 

dUrmtııtlu. Bu mektupların eıau, 
posta genel müdUrlüğftnOn ıon 

zamanlarda vermit olduiu yeni 
bir karaJ' lizerinde toplanmaktadır. 
Tiirk çocuklarının zihinlerini aç• 

mak, dOtllnme, halletme, bulma 

ve dolayııile tekAmUI kabiliyet· 
lerini arttırmak için gazetelerin 
hazırladıkları bilmeceler, bu yeni 

kararla u baaılmıı kAğıtJar ,, 
tarifesinden çıkarılmıı, ılmdlye 
kadar bir kuruşluk pula tabi 
tutulduğu halde, mektup Ucretl 
derecesine vardmlmııtır. Bu yllz· 

den bize olduğu gibi, diğer bir

çok gazetelerde de bir kuruıla 
gelmit olan bilmeceler sahiplerine 

iade edilmit1erdlr. Ktıçllk okuyu
cularımızdan ve birçok çocuk 
babalarından aldığımı• tikAyet 

mektupları işte bu menu Ozerin
dedlr. Poste Telgraf Genel Mn
dtirlUğünllo yaptığı tamimlerde 
ezcümle deniliyor ki: 

0 Bilmece varakalarının metin
leri kısmen veya tamamen baaıJ
mıt olıalarda gazete Ye mecmua• 

dan ayrılıp tekrar alAkaL idare
haneye gönderilmek iıtenilince /. 
umumlyetlerlnl kaybederek buıuıl J 
bir hal almıı olacaklarından ıahıt Ye 
içinde bulunan zamana ait muhabere 
mabiyetlııde telAkld edilmek ye 
Ocretleri derecesinde mektup ücreti 
dereceılndcı alınmak lbımgelir. Bu 

aibl bilmece klğıtlannın açı• 
•eya kapalı zari içinde bulunm.
l•rı llcret ahnma11nda bir farla 
mtldp olmaz.,, 

Halbuki Londrada da kaba! 
edilen •e bizim de tatbik ettiğlcı 
mlz poıta •• telgraf mukavelHt. 
nln 18 inci maddeainln ı lnol 
fıkraaında denlliyor ki ı 

.. BilcUml• baıılmıı kağıtlar 
meraılle maddelerinin içinde ve 
dııında el veya bu maldno uıu
Ule mUrsel Ye mOrsellleyhln adJa-

rmı, adreslerini, imzalarım.. uı .• 
ili .. işaret etmek, bir muhaber• 
teıklll makaadile yapılmamak ıar
tile baıLlmıı metnen bazı kelim• 
lerlni veya bazı kısı mlannı çizerek 
çıkarmak, bunlann altlarını çiz,. 

mek ve>aht bunları çizgilerle ku
ıatmak hususlarına mllsaade edil• 
mittir.,, 

Buna rağmen poıta genel 
mtıdUrlnğUnlln bilmeceleri huıuat 
mektup addetmesi, Ye "baıılmlf 

kağıtlar,, tarlfeainden ııkarma11 
beynelmilel Loodra poata muka• 
Yeleıine aykırı dUımektadir. Bu 
mukavelede kaydedUen "t&1vlrler, 
resimler, plinlar,, .. basılmış kl
ğıtlar,, tarifesine tabidir ve b\I 
meyanda 18 inci maddenin 1 fık
raaı "gazeteler ve mevkut yazı• 

Jardan kesilen fıkralar,, ın da 
birer kuruıla g6nderileblleceğlnl 
bildlJ'mektedir. Esasen şimdiye 

kadar küçük okuyucularımızdan, 

,ocuk babalarmdan gelen mek• 
toplar açık, içinde yalnız çocuk 
ıahlfelerinden kesllmtı bilmece 

ıekillori, kenarJarmda adresleri, 
lalmleri havidir.Buna nazaran bunla 
rın mektup ücretine tabi tutulması, 

"baıdmıı kağıtlar,, tarifesinden 
dışan çıkarılması birçok okurlan• 
mız gibi bizim de hayretimizi 
mucip olmaktadır. Bu mesele· 

Ozerinde posta telgraf genel 
ml\dllrtl bay Nazif Ergln'ln nazarı~ 
dikkatini celbederiz. 

----m!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ll!!!I!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ............... ---..-... 

cetvel tahta11 - Çizi'eç - fr. Rei'l• 
Cn - Ku 

Örnek; oeı•Yl hnada • Hna ka
vında. 

cevap - ee•ap 
cevaı - lııin (T. Kel.) 

Örnek; Kanunda buaa lııla yoktur 
• H'HI yoktur. 

eevya lıtihdam kararı - Atanabil
mek karan 
Ôraelı; Açıta çıkarılan o memur 
laakkanda cenzı latibdam karan 
Yerildi • Açıta çıkarılan o itmea 
halduada atanabilmek k.rara ,,._ 
rildi. 

ce••IAa - Dol ıma 
cnf - iç, kof, oyuk 
eevber - EYin (kimya 1'e fel1tfe 

terimi olarak) maya, lı · fr. Subı
tance 
Ôrnelcı Mı,yaaı (enberi) bozuk bir 
adam • Un homme d' bonne (for· 
te) aubstance 

•••r (Bakı Cefa) - Oa,a 
Ônaelu Bu kadıır cnre tabammGI 
mlmkln olmıyor - Bu kadar lıı-

rGye dayanmak elden gelmiyor 
ceyt - Aıker (T. Kö.) 
cıeza - ceza (T. K ö.) fr. Peine 
ceul - cezel - &. Penal 
cazaea - ceza olarak 
ceııal naktt - Para cazaaı 
cezbet••" - 1 Gaz almak, 2 çek-

mek • fr. Attirer 
Örnek; 1 YftzQnlln pulakhğı insanı 
ctıbediyor - YUzünüa parlaklıll 
in.anın gözOnti alıyor. 

2 - B ime.. nuıl btr hl• beal 
yanınıza cezbetti • Bil•em 1la11I 
bir duygu beni yanınıza çekti. 

cezir• - Ada • fr. ile 
Şlpbi cezire - Yarıınada fr. • Pre .. 

qu'ile 
Cezm ( a7.m anl.) - Dllılen • fr. 

determiner 

Önergeler 
Kıb Yuz ıöıı:leri üzerine, hu Jiıt•• 

nin ( Son Poıta ) da çıkbfladan bat
\amall Gzere blr ay içiade, iıtek 
edenler yeal bir lJoerge ileri ıiirebi
lfrler. Bunlar T.D.T.C. Genel K tipli• 
tine ıu ı~kil altında gönderilecektir. 

lateycnler bunu keaip aradaki bo9lukları tercihan daktilo IJe dol• 
durarak TGrk Dili Araştırma Kurumuna gönderebilirler. 

Osmanlıca •••••• kelimeıine kılavuzda • 

uyaun ( Yahut: Yeter ) görmüyorum. 

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

. . . . . . karıılığmı 

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

(1) Burada bır örneğe göııterilmfycn yazılar üzerine bir şey yıı ı · ılıı
mıyacaktır. 



12 Sayfa 

Herkesin evinde 
her f&yden evvel 

bir ,ı,e 

SON POSTA 
= 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Ni•an 2 ~ 
bulunmalıdır. içilmesi kolay Ye zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve 
baraaklara zarar •ermez ve ahıttrmaz. Gllç hazimleri kolaylaıbrar. Kabıılıjl 
def'eder. Mide şişkinlik ve yanmalarını giderir. Fazla bir yemek ve lçmedell 
ıonra hissedilen yorgunluk ve fİşkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsııhk ve kokuyu 
izale eder. MAZON is:m ve markasına dikkat. 
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Yanınızda 

bulundurmağı 

unutmayınız. 

• • 
ASIPI~ 

KE~AM 
Bat ve diş ağrıla
rından ve soğuktan 

korunmak için 

~AKAY 1 BÜYÜK 
1 TAYYARE PİYANGOSU 

ı,ıetmesl MUdUrlU§Unden: 
Halen tatbik edilmekte olan 

kış tarif esinde 1 Nisan 935 
tarihinden itibaren her hefta 

PERŞEMBE GÜNLERi 
KÖPRÜDENı 

Saat 

19, 
20, 

17, 

8, 
9, 

Dakika 

15 te Adalara 
30 de Kadıköy ve 

Haydarpaşaya 

40 da Anadolu hattına 

CUMA GÜNLERi 
KÖPRÜDEN: 
15 de Adalara 
50 de Kadıköy •• 

Haydarpaıaya 

Hareket edenler seferler 
gezinti poıtasına tahıiı edilmit· 
tir. Bu poıtalarda gidip gelme 
tam bilet alan yolculara % 50 
tenzilitla bi!et verilecektir. 
Dönüt parçalarmın Cumarteal 
günü öğleye kadar muteber 
olduğu ilan olunur. 111643,, ' , 
~EKZEMA41ım-.. 

ESKi DERi yaralarına 
en tesirli deva 

DERMOZ 
'-• Sirkeci Merkez eczanesi . ..1 

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

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

ikramiyeler ve 50.000 liralık mükAfat vardır. 

Ankara Şehri içme Su Komisyonundan 
Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan (431.042) lira 60 ku· 

ruf bedeli keıifli fiitre istaayonu binası 2113/935 tarihinden itibaren 

10141935 tarihine kadar kapalı zarf usulile eksiltme} e konulmuıtur. 
ihale 1 O nitan 935 tarihine rastlayan çarfamba gönü saat on beıto 
Ankara it hanı 4UncU katında içme ıu kom:syonu dairesinde yapıla· 

caktır. Muvakkat teminat (20,992) liradır. Milnakaaa şartnamesi fenni 
ıartname ve projeler 21 lira 55 kuruı bedel mukabilinde Ankara 
Şehri içme ıu komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek· 
tupları kanunun tarif ettiği ıekilde 10/4/935 tarihine rastlayan 
Çarıamba gUnO saat on dörde kadar içme ıu komisyonu riyasetine 

· makbuz mukabilinde v~ril41cktir. (1419) 

l•tanbul OçuncU icra Me· 
murluöundan: Paraya çevrilmesine 
karar vcrılen yeminli ihlivukuf tat'a-
fından tama!#.ına 284.0 lira kıymet takdir 
olunan Biiyiika<lada .ı.\laden mahalle
sinde ~arifi sokağında eıki 59 müker• 
rer yeni t> N. lu içinde kuyusu 3,4 
ağaçlı bulunan ve elyevm bahçe olarak 
kullanılan ve 1420 metre M. ar1anın 
tamamı Krttırmaya vaıd,ilmif oldu
ğundan 4 Mayıs 935 tarihine miisadif 
Cumartesi günü saat 14 ilA l G kadar 
dairemizde birinci açık arttırma sure· 
tiyle ıatılacaktır. Arttırma bedeli kıy
meti muhıımmenesioin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takJirde gayrimenkul 
müıteriıi uhteeinde ihale olunacaktır. 
Akli takdirde ıon arthranın teahhildü 
baki kalmak üzere 15 gUn daha tem· 
dit edilerk 19/5/935 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14 ili 16 ya ~a.da~ 
keza dairemizde yapılacak olan ıkıncı 
açık arttumasında dahi arttırma bedeli 
kıymeti muhammıneıinin Yüzde yet-
miı betini bulmadığı takdirde 1atıı 
1280 N. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. Arttırmaya iıtlrak 
etmek iıteyenlerin mezkur gayrı men· 
kulU.D kıymeti muhammenesinin yüzd~ 
yedi buçuk nispetinde pey akçeııı 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmalan llzımdır. 
Hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyan 
ipotekli alacaktılar la diier alakadar· 
ların ve irtifak hakkı 1abiplerinin 
bu haklarını huıuailı falı n me1&rife 
dair olan iddialarmı ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfinda evrakı 
mGspitelerile birlikte dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu eicillcrile eabit olmadıkça lllhş 
bedelinin paylaımasından hariç kalır~ 
Jar. Müterakim vergi vakıf icare11 
tanzifat ve lt:nvirattau mütevellit be
lediye rıısumu borçluya aittir. Daha 
faıla malumat almak iıteyenlarin 20 
N'iaan 9J5 cumartesi giinündee itibaren 
her ke!in göribilmesi için dairemizde 

·açık bulundurulacak arttırma şartuameaile 
932/3125 N. Ju dosyada mevcut n 
mahalli mezkuruıı evaaf ve mesaha 
ve aaireaine havi vaziyet n takdiri 
kıymet raporunu görllr, anlayal.ıi'e· 
cekl11ri ilan olunur. (100~~) 

Safranbolu Sulh Hukuk H•· 
klmllglnden: Safranbolu orornn 
idareaile müddeialeyh a~ağı Dann kö
yünden Emir .Alı oğlu Hasan . ve 
alemdar oğlu Alı Uıman ıneyaneaınde 

mütehndılie 25 lira ağnç bedeliniu 
tazmini davasının icra kılınmakta olau 
muhakemeıinde müddei aleyhlerdon 
Emir Ali oğlu lluan namına çıkarıltın 
dantiyınia mumailf!y namında kimse 
olmadığından bahsile bila tebliğ iad.e 
kılınarak mahalli iliameti meçhul kal
mış ve müddeide ilanen tebliğat icra
ıını talep eylemio olmakla müddei 
aley mumaileyhin yevmi muhakeme 
olan 9/4/934 Sah ıünil aaat 9 da 
Sanranbolu aiılh hukuk mahkemesinde 
hazır buluomaıı veya tarafından mu-
1addak vekaletname ile bir vekil göo
dtrmeıi icap eder akıi takdirde tebliğ 
yerine kaiaı olmllk üzere ilau olunur. 

Senelerin 
cllde yaptsAı 

fenalılın 
en gUzel 
tamircisi 

AOEMi iKTIDAR 
Bel gevşekliği, tenulllt r.afiyet n 
valdtıiz, vUcut n zihin yorgunluğu .• 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

kullanmakla tedavi edilir. 

HOAMOBiN 
Uzviyeti tenbih eder, elnirleri n 

dimağı kuvvetlendirir, .akitsiz ihU
yarhğın önllne ıe9er ve yaıamak 
neıeeini iade eder. 

l•tanbal' da fiati 160 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adre•: 

Galata Poata kutuıu 125' 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acente!ui ı KaraklSy KöprObaıı 
Te'. 42362 - Sirkeci M8blrdarıad• 

Han Tel. 22740 
........ 4m ..... 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 3 Niıan 

ÇARŞAMBA günll ıaat 19 da 
Ayvahğa kadar. "1661,, ,: _______ _... 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'l'opçular cadd11i No. 83 
~~~~~·~~~--~~---..Jll 

KILIÇ 383 kömOr ocaklarına 

MÜHENDiS LAZIM 
Allkadarl:mn Zonguld ak'dcıki idare"' 
hanemize n Maden MüdOriyıti01 

müracaatları. ~ 

·························································· 
Son Poeta Matbaaaı 
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