
iit iti r . -
l IZı Fran v 1 

an lnS ., a ' • u 
· v arşova Konuşmasında Bir l ·· · 

Hakikat. Daha Anlaşıldı: 

, ' ~· 
• _N 

-.:....__. l 

llaharrlrl11tiz• ''J•llllilr• Arttıl•ın , 
•Ö•'•••n tlolctor l•11t•ll zı,. 

Delilik 
Acaba 

Artıyor Mu? 
- --· 

Mazhar Osman: Hayır, 
. B&fka Bir Doktor: 

Evet, Diyor 
. Bakırköy akıl hastanesi artık delileri 

alamaz hale gdmiw. Bu badi11e bize 
deliliiin arttığı zannını veriyor. 
Çünkü 1800 hasta kabul eden haı• 
tane artık dar geliyor. Bay hluhar 
Oımaob. röre bize 11'> - 16 bin haıta 
alacak bir şifahane lazımdır. 
O hah.le dı>lilik çoğalıyor mu? 
Dün bu ıualin cevabını ara.,tırdık 
ve ealthiyetli kimselerin cevapla· 
rım aşağıki ıatırlarda aıraladıkr 

Akliye ve aaablye hastanesi 
baş hekimi Bay Mazhar Osman 
diyor ki: 

- Hastanenin izdihama ma• 
ruz kalış~, memlekette cinnetin 

( Denını 15 inci yü:ıd'1 ) 

·Dilenci Bankası 
·Eir Koltuk Değneğinin 
içinden 98 Sarı Lira Çıktı 

Sulh ceza mahkemelerinden 
b~riei .. geçen ıene Ali adlı topal 
bır dı .enci~ l hapse mahkum etmiş. 
Ali. ~as~~ olduğu için mahkumi• 
yetın! bıtırmedtn ölmüş, ve elbl· 
aelerıle beraber koltuk değnekleri 
dde 

1
A
1 

dliye emanet dairesine gön· 
er mlı Bir Udd 

terden birisi m et sonra variı· 
ederek bab mahkemeye müracaat 
1 i · aıınm koltuk değnek .. 
er nı aramış ve i11temı· t· Elb" . 

t f ır. ıses1 
za en param parça olduv . 
aran~~ya bile değ-mezm~~ ~~~: 
hlçbır Ife yaramıyan değnek! . 
ehemmiyetle ve israrla aran~rın 
memurları koşkulandırmış s::ı 
nıoluşlar ve aldıkları ceva~ta .~ 
muştur: 

- Babam d v v• i k. 
inanamazdı ya egnegın' ımaeye 
başının lt tarken bi.e bunları 
değnekler~n ına 1 . kordu. Çünkü 
.aklardı. çınde paralarını 

Bu ıözler üzerine detnek 

Şark Misakına 
Gir.miyecek 

Alm11nyanın Elinde Şimdilik 
1800 Tayyare Var 

t - Umumi kanaat tudur ı Almanyanın yeni bir 
harbe sebep olamaması için, lngllterenln de Avrupa 
ltl•rlnde, kendi Uzerlne bir mesullyet hlaaeal 
alması llzımdtr. 

2 - 8ay Muaollnlnln, Avrupa aulhunun kurtaralmaaı 
itinde hayale kaptlmamaaını blldlren aözlerı çok 
t,eyecanh teaırler uyand1rdı. 
a - Avrupa eulhu ıçın aon 9örU9m• bugUn 
Pragda yapılacakt1r. 

Bütün dünyada büyük bir allka uyan• 
· dıran bu eseri yakında naıredıceğiı 

"------------------J Son Postad~ 
Var9ova, 4 ( Huıuıt )- lngiliz ___________ .,.... _ _._.-.._;,;~~---------İııııiıııl----~-iııııııilı~...;. .... ilıııiıiıiiiiıııiiıiııııiııliiıii. 

Hariciye MUıteıarı Lord Eden, 
·Lehiıtan Hariciye Bakanı Bay 
Bek ve Lider Mırepl PilıUdıkl 
ile ıörUımelerini dlln bitirdi ·n 
Çekoılovak Hariciye Bakanı Bay 
Benea ile de ıon konuımaaını 
yapmak Uıere Praga hareket 
ettti. BugUn Prag' da yapılacak 
olan ıfyasal görU9me, Avrupa 
ıulhtinUo kurtarılmaaı hususunda 

( Devamı 3 üncO yiizde ) 
M••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••I 

Bugün 

18 
Sayfa 

Artık dll'm.,.lerl1t zengi1t olmadık .. 

Yunanistanda ilk idam 
Kararı Verildi 1 
Halk 

"isyancıları~ Kelle
lerini isteriz !,, 
Diye Bağırıyor 

lla Hboha ko,.ıı ilk ölilm cuaıı 
k•rorı v•r•11 S.ranik flieanı1tar-

6inden iki 1örü11ü, 

t 
~-········ ·············-· ..... --·-··-------- " 

Hastalarını 
•• 

Oldüren 
Bir Doktor! 

Evinden On insan 
Cesedi Çıkarlldı 
(Tahran) Muhabirimiz yazıyor: 

• Mehmet Ali SeyfUlkalem admda 
' bir şarlatan doktor, Şiraz şehrin .. 
1 .de hekimlik yapmaktadır. Bu 

j 
adam baıtalarını tedavi edecetl 
yerde zehlrliyerek 6ldtlrmekte ve 
evine giren hastalar bir daha 
dııarı çıkamamaktadır. 

Atlna, 4 (Husuıi) - Yunanlı· 
tan yine heyecan geçiriyor. Çal
dariı fırkasının en müfrit mebus• 
larının ittirakile don bir toplanb 
yapıldı,I Atioa divanıharbfnin ilk 
suçlu kafilesi hakkmda verip ha· 
fif glSrUlen kararı aleyhinde çok 
ılddetll aözler söylendL Bu arada 
kabineye karıı da hücumlar ya· 
pıldı. Mtifrlt bir mebuı ı~yle 
bağırdı: ······························································ 

Hattl bir defasında verdiği 

ilaç tam tesirini yapmadığı için 
hastası ıstırap çekmeye başlamış 

ve hekim eline geçirdiği bir ke· 
serle hastaaının başını ezmiftir. " - Memleketi kana boyayaa 

isyancılar kurıuna dlzilmedikçe 
milletin vicdanı rahat etmiyecek
tir. Hainlerin kellelerini kopar• 
malıyız! ,, 

Toplantıdan ıonra müfrit mtb· 
uslar mebuaao meclisine gittiler, 
bu ıırada meclis önünde biriken 
binlerce halk; 

" - lıyancılarm kellelerini iı· 
( Devamı 3 lln ctı yüzde ) 

·····································-···········-·······-· ,-----
Niçin 
Ve Kimi 
Severiz? 

Betlncl aayfada 
Teyzenin Ceva• 
blnı Okuyunuz. 

Rakı Yerine 
Su Satan 

Sahtekar! 
lstanb~I polisi, yepyeni bir 

sahtekir yakaladı ve Adliyeye 
verdi. Hüseyin adındaki bu adam 
Beyoğlunda Çubukçularda Rıza 
adında birisinin kahvesinde yatıp 
kalkıyor ve terkoe suyunu rakı 
diye satarak geçiniyordu. Bu işi 
de şöyle yapıyordu: 

Bot rakı fişelerine su doldu
ruyor, ağızlarını sahici rakı 4iıe· 

!erinden farksız olarak kapabp 
mühürlüyor, sonra kenar mahalle 
bakkallarına \le bazı perakende 
mUıterllere yutturarak satıyordu. 

[ Dnaaıı 14 üncCl yiizdt ] 

Soo defa olarak Rebab ve 
Kehzat adında iki alUfte kadın 
kendisine mUraceat etmiş, onları 
da ayni ıekilde dldOrmUştür, 
Üzerlerinden çıkan elbiseleri bit 
pazarında satmak iıtemiıtir. Poliı 
elbiselerin kaybolan kadına ait 
olduğunu anlayınca kendisini 
tevkif etmiıtir. Bunun lizerine 
evinde taharriyat yapılarak, mut
fakta on insan ceaedinin bulun· 
duğu görlilmliştUr. Seyfülkalem 
müstantik huzuruna gelince, cUr· 
mUnU gayet soğukkanbhkla itiraf 
etmiı \la demittir kl: 

" - Ben bunları öldUrdllm. 
Hepiıl de frengiye tutulmutlarda. 
Onların yaşamalı lran neaU lçla 

( Devamı H UDcfl Jiiıde > 

tarını kim•• idtlla •a•m•z 
emanet dairesinden ahnmıt ve 
içinden de tam 98 adet Türk . 
altım çıkmııtır. L-------------._. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi)
1 

Yakında 
Harp 
Olacak Mı? 

Bakarköy emrazı akliye ve 
asabiye hastanesi eczacalann• 
dan Bar Be1drs 

- Bu •ualinlze; ancak, birka9 
aayfaya ,o,·nı,ıe ••tdırılıbilHek bir 
Jaıı He cenp verilebilir. DOnya ıi1ı.
••ti o kadar yıldırııu hııile detiılyor 
ki; bir meHle bir hldiH etrafında 
kanaat edinmenize bile rakit kalma• 
dan, vaz:y ti tamamile betkalafbrAa 
batkı bir mueleyle, htka b;r b&di'e 
ile karjılsf.youunuı. BugilokO vasiyet .. 
etrafında az nvelde aöyleditim (lİll, 
üç beı ntıra ••t bilecek bir mOtalH 
yürütmek imkina zdır. Fakat bu 
ynpıla bU.e bile; bu aatırlarıa gazete• 
ni:ıde çıkautı zamana kadıır, bu 
mütaleaları baynt bırakacak yeni bir 
vaziyet tahaddO• e.!ecektlr kaaaa• 
tin deyimi 

* 
Aksaray cadde 1, Alemdar 

sokaöı 121 numarada foto raf
çı Bay ŞUkrU: 

- DQoyanın bu kötQ halinde, 
harbe giriımek ddiliktir. Hem de 
koyu bir cinnet. Binaenaleyh sualiae 
cevap nrebilmekliğim için harp uçu• 
rumunun etrafında doJaıan milletler! 
idare edenlerin akli nıı:lyetlcrJni bil-

eliliğim lwmdır. Fakat sulhu ıillhla 
mOd faa etmiye alSnGUO oJanJarıo 
mevcudly tine bakılırsa, bui'Qn lçin 
harp ihtimalleri uzak aayılabilir. 

* Fındıkhı Camcı aokaQı 3 nu· 
maralı hane bayan alme 
Cemal ; 

- Aman Allah atkımza; baılca 
IAfınız mı yok? Şu harp Jilı olmu· 
yor mu; olanca sairlerim ayaklanıyor. 
H m benim ıaxete okudutum yok ld 
hana-f milletlerin harp çıkaracaj'ını 

keatlrıyim. Biz karıtmıyalım da bq.. 
bları De balJtri HHA CÖraGnJer • 

>f 
ltıklll caddesi ır1ncı aoka· 

Gı, 22 numarab berber dUkklnı 
sahibi Bay P ndell; 

- italyanlardan korku yok. Oa'ar 
Habctler)e uj'raııyorlar, iki tarafa J•· 
tltemlyecekleri ~çln, canlarıaı ııkın 
feylere bile aeı eıkarmi~aralrl .. dır. 
Bence ıtmdlllk, Avrupanıa karıfınaaı 

Hltler)o .tluclakleııaa batlı. 
O, rouahedeleria biriai rutaadan 

ötekini yakmıya, ötekini yakmadan 
beriklol tekmelemi7e dnam ederae 
köıGdOr it!er. 

* Erenköy, Dellalzade aokajı, 
No 27 bakkal Hacı Sabri: 

- Vallahi oj'Jum, benim öyle 
harpl~, merpJe al.akalıındıfım yok. 
G~zete okudutum yok. Eakidoo kah
.eye çıkar, konuıulanlara kulak 
lcabartır, Harıyadan Konyadan ltaber 
alırdım, Şimdi oau da yapDUforum. 
Onun için, pirincin okkuiJe, Jimoaua 
tnoHinden baıka blrıeydea haberim 
7okl 

SllAh Tafıyanlsr 
Ayvansarayda Rızanın kahve• 

ılnde oturan Rizeli Ahmette, 
Ktıçükpazarda Süleymaniyeli Tah· 
ı;ndo birer biçak bulunmu9tur. 

DAHİLİ BABEBLEB 

Benzin Niçin Paha ı ? 
Kilo Başına 

Para 
Üç Kuruş Az 
Değildir 

Iıtanbu1da benzin ffatlan oldukça 1llbektlr. J 
Çünkll: Benzinin lstanbul li anına gollfl •• d poya 
tealfmf kilo baıında 6 kuruşa malolur. Bunda 

benzin muhafauıına mabıuı tealrab olmayıııdır. 
Burada iki bOyllk firmanın kendileri için yapbrdığı 
genit teaisat vardır. Belediyenin teaJsatı ise en çok 
bin ton ben!İa muhafaıaaına kifayet etmektedir. 
Bu iki firma haricindeki firmalar yerleri ve teal· 
salları olmadığı için benzin getirmemekte, bu 
ytızden de iki firma fiatlara diledikleri gibi bakim 
olmaktadır. Söylendiğine göre, benzinin kilosunda 
3 kurut indirmek mllmkllndür. 

ıigorta, nawlun Yeaalre de dahildir. 
6 kuruta malolan benzinden yekun itibarile 

17,5 kurut resim alınır. Bu suretle 23,5 kuruıa 
malolan bir kilo bendıı burada toptan 30 kuruıa 
ıatılmaktadır ki" arada tam 6,5 kuruşluk bir kir 

vardır. Bunun sebebi, beled'yenin ihtiyacı karşılayacak 

Çocuk~ara Acıyan 
Bir ihtiyar 

Hi!eye Kurban Giderek 
Paralarını Kapbrdı 
Davacı paraHtik bir ada 

Vaktil > nksek m muri> etler •er
m:ı, sonra tekatit ed lmif, tekaüt 
maqif e geçiniyor. Hakimin önOn• 
d .mütemadiyen titriyor, ağlıyor 
Ye baıına gelenleri anlatınıya 
~lıııyor, bu ara~a fenıllık geçi· 
riyor, • lçirillyor, eter koklabh
yor ve derdi dJnlenlyor. 

Suçlu, tepeden tırnağ karar
tılı... Saçına ye aakalına en az 
on yıldanberl berber eli, vticu
duna da doiduğu gündenberi su 
damlası değmemiıe benziyor. Bir 
kolu yarala ve pla bir sarğı ile 
boynuna asılı. Sırtındaki cekeUn 
kumaşından eser kalmamıt. astan 
da. illerinde uyrek yamalardan 
mürekkep bir paçavra halinde. 
Ayağınaa bir teki lbtlk, öbOr 
teki param parça bir kundura 
11ar. Davacının adı Fahri. Suçluya 
da papas Ceıııil diyorlarmıı. Pa
ralitik adam anlatıyor: 

- Bayrn arlfeıi idi. Maqı· 
mı kırdırdım. 15 gftmDı lira, 7 
banknot ve bir lira kadar da 
mef ıuıe. Hepıf nl cllzdanıma koy• 
dum. Beyazıt camisinin 6nllnden 
geçerken abdest tazelemek icap 
ettJ. Çeketimf ıadırvana astım. 
Abdest alıyordum. Bu adam da 
orada dola§ıyordu. Temiz glyJn
mlı iki kız çocuğu benfm yıkan
dığım muıluğun yanındaki mu.
lagun sularile GynaşıyorlardL Ba 
adam geldi, onları korkuttu, ben 
de çocuklara acıdım da bu ada· 
ma dan1dım Ye sonra kurulanıp 
çeketJ giyecek oldum. Baktım, 
çeketlm teH çevrilmif ve içindeki 
cOzdan alınmıı. Meğer kız çocuk· 
larının oyunu .mOreltep f mit. o 
Eamandanberi ba lıale geldim 
hAkim bey. BOtnn bayram yeiı 
içinde kıVJ'andım durdum. 

Ağlıyarak, titreyerek anlatılan 
bu dayaya ıuçlu Papa• Cemil 
101°ukknnlılıkıa ve bir tek kelime 
ile cevap verdi. 

- Yalan .•• 
HAkim bu inkarı da tHbf t 

etti ve pblt dinlemek için da•a· 
yı baıka ıllne bıraktı. 

Muallimlerin 
Tasfiyesi 
Kaç Kitinin ÇıkarılacaA'ı 
Yıl Sonunda Belli Olacak 

Gazeteler ilkmektep muallim· 
leri ara•ında tasfi.} e yapılacağını 
yazdılar. bu tasfiye yeni bir ka .. 
rar •e yahut kanundan doğmut 
değildir. Meriyette bulunan (1702) 
numaralı kanunun (29) uncu mad· 
deıine göre, yapılan teff ıler ne· 
ticelinde erilen raporlann üçünde 
menfi not alan muallimler, her 
sene olduğu gibi bu aene de mec· 
burl bir tasfiyeye tabi tutulacak
lar. Maarif mUdürlüğU bu rapor· 
lan tetkik etmektedir. Netice an
cak ders senesinin ıonunda belli 
olacaiı için fimdiden tasfiye edl· 
lecek muallimlerin sayııını tahmin 
etmık mümkün değildir. 

Vallnln Otomobilinden Bir 
Battaniye Çahndı 

Öğrendiğimize göre, Vail ve 
Belediye reisi Bay Muhiddin Üı
tUndağm otomobilinde bulunan 
bir tiftik battaniye, enelkl gtin 
meçhul bir adam tarafmdan alın• 
mıtbr. Hadiıe, otomob;J VilAyet 
kapısında dururken olmuıtur. Po
lisler battaniyeyi 'H çaJan adamı 
aramaktadır. -·- _.__...._~-· ................ _... -·-.. ,-
Bir Doktorun 
Günlük 
Notları 

Son Posta bugünden itibaren 
Bir Doktorun GOnlük Notlan 
halinde faydalı bir seriye 
başlıyor. Okuyucu bu ılltunda 
herıUn bir hastalığın pratik 
tedavi uaulllnll öğrenecektir. 
Altıncı 1ayfanın beıinci 
ıütununa bakınız ve bugllnden 
itibaren bu seriyi muntaıamen 
takip ediniz. 

Senede Kaç _Bina 
Yapılıyor? 

fstanbulda Sekiz Senede 
7377 Bina Kuruldu 

Beledi) enin yaptığı yeni bir 
lıtatlstiğe göre lst&nbulda 1927 
senesinden geçen 1934 senesi 
sonuna kadar (7377) bina kurul· 
muştur ki her 11ne ba9ına latan· 
bul yeniden bin kadar ev kazan· 
mıştır. 1928 aeoeainde lstanbulda 
691 ev ve apartman yapılmıı bu 
mikd r 1932 Hneslne kadar her 
ıene muntazaman artmıı 1932 
yılında 1473 o kadar çıkbktan 
sonra tekrar dUşmeğe başlamıı 
ve geçen sene bu miktar (1179) a 
kadar dUımUıtUr. 

Bu dllşüşte en ziyade apartman 
adetleriudedJr. Apartımana yatı• 
ralan paramn umulan kazancı 
getirmediği gör\UdUkçe ve duyul· 
dukça zenginler paralannı daha 
ziyade kUçUk evlere yatırmaya 
baılamışlar. Şubat ayı içinde 
lstanbul Belediyesi sının içinde 
yeniden 29 ev, 5 apartman 3 
dnkkAn kurulmuıtur. Bu yedi 
aede içinde en çok bina Fatihte 
} apılmıfbr. Burada 2221, Bey oğ
lunda 1941, EminönUode 1233 
Bakırköyllnde de 139 ev yapı!· 
mıthr. Bu fstatiıtiğe göre Fatih 
ıemtiodo mUhim bir inki af vardır. 
Son rakamlara aöre lstanbuldakJ 
bntUo binaların adedi 142,812 dlr. 

Bir Senede 
10 Milyon Lira 
lıtanbul icra muhaaebeciliğln· 

de hemen hergUn hummalı bir 
faaliyet göze çarpıyor. Bu daire
nin senelik para deni 10 milyon 
lirayı bulmaktadır. Bir gtın evvel 
muhasebede 460 knsur bin lira 
para tahsil edilmiş, bir okadar da 
tediye yapılmııhr. 

lıtanbuldaki 7 icra dairesin• 
deki itlerin yekunu 20 bini geç· 
mektedlr. Her gtin icra dairele
rine 450 • 500 mnracaat yapılıyor. 
icra haldmllklerinde de aynca bin 
kadar mllraf aa doıyaaı •ardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Nisan 4 

Güniin Tarihi: l 

Birkaç Satır 
Arasında 

Bulgarlıtandan gelen mubl' 
cirler vasıtaıile kendi hesabın• 
teker getirtmek, bu •uretle gllıD" 
rtık kaçakçılığı yapmaktan auçlu 
Edirneli Bay Karabeldr ile dart 
arkadarıınm duruşmalarına dOO 
ıeklzlncl lhtlaaı mahkemesind• 
de•am edilmiş, ıahitler dlnlenll• 
miştlr. Dinlenilen ıahitlerden biri 
getirilen 20 ton ıekerken 10 to
nunun kendlsine, SO tonunun dı 
Karabeklre ait olduğunu söyle" 
miftir. Bu sur tle getirtilen iekt" 
rln hepsi 200-tondan fazladır v• 
bunların gUmrUk re1mi en az 60 
bin lira, cezaları ve diğ r rt" 
limlerl ile beraberde 600 bin lir• 
tutmaktadır. Muhakemoy baık' 
glln devam dflecektir. 

lt .. .. 
Tifo Çok Deftll 

Bir gazete lstanbulda tifo 
vak'alarmın çokluğundan bahse" 
diyordu. Sıhhat idaresi ehirde 
tifonun münferit hndlıelere inhl• 
sar ettiğini bildirmektedir. 

lt lt lt 
Havalar lylle ti 

DUn lstanbulda hava iyileşti 
n gOzelleşU. Hararet derecesi ed 
u 4, en çok 13 ldL 

lt lt * 
imtihanlar M elesl 

KUltilr bakanlığı imtihanlaf 
hakkında gazetelerde çıkan batı 
yazıları tanib eden bir tamild 
göndermiıtir. Maarif mlldtırlllğUıı' 
den öğrenilebilir. 

* * * lzmlr At Yarı9ları 
lzmir ilkbahar at yarışların• 

GnUmUzdekl Cuma gUnU başlana• 
cakbr. Şimdiye kadar koşular• 
lttirak etmek Uzer 39 bayvad 
kaydedilmfıtfr. 

lt ,.. ,.. 

Araba Altında K ldılar 
Dün kasımpnındn iki beyglrhı 

ürkmesi bir kazaya aebebiyel 
vermiı Ye iki yavrucak arab• 
altında edimi tir. 

lt lt lt 
Emd n Gelmlyor 

Almanların meıhur Emdeıt 
kruvazörünün Istanbula kadar ya' 
pacağı ıeyyahalten Alman hükfı" 
metl vazgeçmlıtir. 

lt lt lt 
300 Kaçakçı 

Emniyet mDdUrlDğll kaçakçılıll 
bürusu, Mart ayı içinde, earar •' 
eroin kullanmak veya aatmaktad 
suçlu 300 kişi hakkında takibat 
yapmııtır. 

* lt lt 
TUrklye • ispanya 

lıpanya ile ticaret anlaıma,ı 
23 mayııta bitmektedir. Faka' 
yedi mayısta limanımızdan so! 
bpanyol vapuru hareket edecır 
için o günden ıonra ihracat yap~ 
lamıyacaktır. 

Komıu - Hasan E! ltalyada hlikü· 
met herkese birer gaz maakeıi da· 
ğ.tıyormu~. 

Haaan B. - DojTuaa bb:e de birer Komıu - Demek sen de bir muha- Haıao B. - Hayır!.. Bize gaz mas'" 
keleri şimdilik bazı pis sokakJardalJ tane lizım, he• ltal1anlardaa &iyado 

' b;ıe llıım. 
rebe olacafına emlnılo, Hasan B. 
öylemi? ıeçmak için lbım komıul 





4 Sa~ fa 

Zaframboluda 
Efiani 
Nahiyesi 

EflAni (Hususi) - Eflini de· 
niz yüzünden bin metre yüksek
likte bir yayladır ve bu adı ta11· 
yan nahiyenin merkezidir. 

FflAninin Zafranbolu ile araıı 
6 aaat, Daday ye Araç ile 9 18• 

at, Bartm ile 14 aaattir. 
Eflani pazarı pazarteıi gUn· 

lerl kurulmakta, bu pazara civar· 
dakl köylerden başka kaza ve 
nabJye balkı da gelip alıt veriş 

yapmaktadır. 
Pazar yerinde yüzden fazla 

dllkkin, yirmi; e yakın hau ve 
kahve vardır. Bu binaların kiffeıi 
taş yapıdır. 

Pazar kurulduğu gUnler ha
ricinde kasabada ancak 3-5 dük· 
k~n bir, lkl kahve açılmakta 

diğer günlerde bütfin dUkkAnlar 
kupalı bulunmaktadır. 

EflAnide kış çok devamlı ve 
· sUrekli olmaktadır. Bunun için 
kasabanın sebze ihtiyacı civar 
köy ve kasabalardan temin edil· 
mekte ve burada ekin vad; eti 
yalnız hububat istihsaline inhisar 
etmektedir. 

Hayrabolu Panayırı 
Sekiz Nisanda Açılacak, 

3 Gün Sürecek 
Hayrabolu, ( Husuai ) - Her 

yıl kurulması mutat olan ve mev• 
aimln ilk panayılarından aayılan 

Hayrabolu panayırı bu yıl da 8 
Ni1&nda açılacaktır. PaBayar 3 
gün devam edecektir. Panayırda 
her nev'i emtia, zahire ve hayvan 
aatııı yapılacaktır. 

Konyalılar 
Yağmur Yağdı Diye 

Sevinç içindeler 
Konya 3 (A.A.) - Konyada 

iki ıun durmadan yatmur yal· 
mıı ve bir ara kar düımlittUr. 
Konyanın 1enelerdenberi EÖrme• 
diği bu feyizli ve bereketli yağ· 
murlardın dolayı bUtün çifçi se
vinç içindedir. Her feyde bir bo!
luk baıh) acağı Umld olunmak· 
tadır. 

p Tireboluda 
Portakal Ve Mandalina 

Y etiıt!rilecek 
Tirebolu ( Huıuıl ) - Ziraat 

mUcadıle memurluğu halka birçok 
portakal ve mandalina fidanı 
dağıtmııtır. Bununla T irebo1uda 
bu meyvalarm da yetiştirilmea:ne 
çalışılacaktır. Fidanlar tutmuıtur. 
Halk, ziraat memurluğundan ye• 
niden fidan iı temektedir. 

. Tireboluda Ucuzluk 
Tirebolu, (Hususi) - İlkba

harla beraber burada t"mdiye 
kadar iÖrlf mcmit b.r ucuzluk 
başlamıttır. KömUrUn k;Joıu bir 
kuruş tur. E ir kilo tereyağı da 30 
kuruşa 1ah;maktadır. 

Adapazarın~a [ ir Yaralama 
Vak'ası 

Adapazarı (Husuı.i) - Sabık 
po!L memurlarından Bay Cemal 
ile Kara ı. Urçek nahiyesinden Aril 
oğlu Bay A"i arasında 9 liralık 
bir •lncak ) üzilnden kavga çık· 
mış, Bay Cemal bıçakla Arif oğlu 
Ali) j b: çak~a ağır ıurette 7ı:ra· 
Jaınış : ır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Sular Tahlil Ediliyor, Kaplıcalar 
Islah Olunacak 

l:f avza Kaplıcalarının Şifa Hasıaıı Arttı 
Havza, ( Huıusi ) - Bu yetil 1 

yurdun öyle temiz, öyle ıirin bir 
baharı varki.. Kıtın ıılak Ye 

dumanlı havasından bunalanlara, 
taıe ve gönül açıcı bir dinçlik 
verjyor. Her taraf yeflllendi, 
ağaçlar çiçek açb, yaradıhı en 
çekici renklerle ı!i ıleod1 •. Hana 
kaplıcaları bile değiıti, sularmın 
renrf ve içimi tatlılaıtı.. Şifa 
ha11aları çoialdı. 

ilkbaharda, bilhuta Mayıı 
ayında, ha v:ıa kaphcaİarı diter 
mevsimlere nlsbetle daha fazla 
tifalıdır. 

Yüz yılların deneme biliiıile 
elde ettiği bu kanaatten bir haki· 
kat olmuıtur; fennen teablt edil
miıtir. 

Sailık Bakanlığının kimyevi 
tahlil ıubeainde tahlil edi-
len kaplıca .sularının ılf a 
haHHI yUzUndeu° zenalo olduğu 
anlaıılmış çok değerli ha11aları 
ihtiva ettiği neticeaine varılmıttır. 
Havza belediyesinin her onbeş 
günde bir Ankaraya yolladığı 

sular tahlil edilmekte ve meY1im· 
lere göre miktarı azalan veya 
çoğalan kimyevi maddeleri tesbit 
olunmaktadır. Altı aydanberl 
devam eden bu tahlil işi bir ae• 
ne ıürecek, ondan ıonra kat'ı 
rapor verilecektir. 

BvgUne kadar alınan 11etice· 
ler Sağ'lık Bakanımızın fevkallde 

Menderes Üzerinde 
Gayet Büyük Bir Elektrik 

Fabrikası Kurulacak 
Nazilli ( Hususi ) - Fabrika 

mUdtirU ve Rus aıUtehaHıslardan 
m~rekkep bir heyet buraya gel· 
diler. Menderes havzasında, pamuk 
istasyonunda tetklkatta bulun• 
dular. 

Müteha11ıılar pamuk ıılah 
istasyonunun tecrübe ile meydana 
getirdiil pamuk cinıinf çok be· 
yonmi1lerdir. Pamuklann elyafı, 
dünyaaın en mükemmel derece· 
deki iplik cioıinln imaline elve· 
riıli bulunmuf tur. ' 

Menderea üzerinde muazzam 
bir elektrik dlnamoıu vücuda 
Ji{etirllecektir. Menderea nehrinin 
F ealek çayı f ıtikametindekl bir 
noktada on beı metre kadar 
meyilli akmakta olduğu ve bu· 
rada iki milyon lira sarfile vn
cude ıetirllecek teais,_tıa çok 
istifadeli, btitUn Nazilli ve 
Aydın mmtakaıını idare edecek 
kuvvette elektrik fıtlhaal edile· 
bileceği anlnıılmışbr. Nazilli mm· 
takasında teknik sanayiln her 
türlü kuC.:ret ve kolaylığından lı· 

t:fade edilecektir. 

Fabrika temellerinin 1 ma· 
yıı!a atılması ve Başbakanın 

kr sabamm teşrifleri muhtemeldir. 

Caıdırmada AğJÇ Bayramı 

Bandırma, (Hususi) - Bura
da ağaç dikme bayramı çok 
8 akalı olmuş, başta ,eh:r ban
dosu bulunduğu halde mektep• 
liler ve halk Cumhuriyet meyda· 
nında toplanarak kışlalar mevkii· 
ne r,itrr.işler ve orada hazırlanan 
sahil) a b:nlerce fidan dikmişlerdir. 

Havzadan bir görünü§ 
memnuniyetini mucip olmuı Uk· Havzalılar ve ziyaretçiler oldukça 
baharda da umulan arbmh netice ııkıntı çekmiıler ve zarara uğra• 
elde edilirse kaplıcaların ıılahı mıılardır. 

yolunda yapılacak teıebbUılere ÇnnkU Mayıı ayında pek az 
her tllrlll yardımın eairgenmiye- %iyaretçi sıelebilmiı, Haziranda da 
ceil vadedflmiştir. tren yolcuları izdihamdan pek 

Her y1I kaplıca mevılminl bek· bunalmışlardır. 
leyen çevremiz ulusunun ve Hav- Buna meydan bırakılmamaaı 
zalıların pek yerinde bir fıtekleri için Nisan on beıte veya Mayıs 
vardll': Bu istek Samıun • Havza baılangıcında tenıilAtlı trenlerin 
arasında iıletilen tenzilatlı tren-
lerin bu aene erken işe baılahl· ~ltletilmeaf çok faydalı olacaktır. 
maaı, ıervlslerin sıklaıtırılma111 Cuma günlerine inhisar eden bu 
gibi tatbiki kolay ve faydalı bir kolaylığın haftanın öbür günlerine 
dilektir. Geçen yıl Haziran on de teımill, Cuma günleri iki ka• 
beşine kadar geciken tenzilatlı tarın birer saat aralıkla tahriki, 
tren tarifesinin tatbiki yüzünden dileklermi.zln araaındadır. 

lzmirde Karantine Ocağı Açıldı 

Kuantine ocağının açıliş merasimi 
lzmir, (Husuıi) - Karantlne· cevap verecek bir ıekildedlr. 

de, rençlik topluluğunu temin Açılma merasiminde valimiz Ge· 
edecek değerli bir mile11esenin, naral Kizım Dirigin, C. H. F. idare 
C. H. F Karan tine ocağının açıl· heyeti baıkanı Bay A mi Doj"an 
mi\ ıenliklori yapılmııtır. ve muhit gençleri hazır bulun· 

Karantinede bir ocak binaaı muıtur. Vali kurdelayı kestikten 

loşa ve tu:ı ediliıi, bu noktadan sonra içeriye girilmlı; davetliler• 
çok kıymetlidir. Bu ocak büyük 
fedakArlıklarla meydana getiril- bir çay ziyafeti verilmiştir. Ge· 
mittir. Ocak binuı tiyatro aalonu ce de çocuklar tarafından bir 
ve sahneslle genç topluluklara müsamere tertip edilmittir. 

Antep Millet Mekteplerinde 
Okuyanlar 

Antep, 3 ( A. A. ) - Bu yıl 
bütün vilayette açılan 86 Millet 
mektebine 2200 yurtdaı devam 
etmiş, bunlardan 1200 kiti okuyup 
yazma öğrenerek ıahadetname 

almıştır. 

Antap Vilayet Umumi Meclisi 
Antep, 3 ( A. A. ) - Vilayet 

umumi meclisi merasimle açıldı. 

Medis l1yeleri araaıoda iki do 
bayan 'tardır. 

EIAzizde Bir Kaza 
Elaziz (Huauıi) - Demiryolu 

inıaatmda 26 ıncı lrısım 62 inci 
tünelde bir kaza o! muş, makiniıt 
Selim oilu Mehmet bir kolunu 
kaybetmiştir. Kaza tünel açma 
itinde kullanılan bir tabancanın 
içinde kalan paılı kapaüliln pat· 
lamaaile vukua ielmiş, yara der
hal vUcudU zehirlemiye başladığı 
için Mebm~dh kolu kca!lmittir. 

Muglada Kai 
Muila. 3 (A.A.) - Cöktepe

ye ve Yılanla dağlanna kar dUt· 
müıtür. 

Nlun 4 

'·---------+ 1 Yurt Tarihi . I 
T 'T 
lstrancada 
Bunar hisar 

Uzunköpril, (Hususi) - Vize, 
Kırklarelf, Lüleburgaz yolu üze• 
rinde Bunarhlsar denilen bir k'a• 
1aba vardır. Bu mini mini ka1aba 
dUz ve gayet münbit bir ovaya 
maliktir. Yüksek kuruluıu itiba• 
rile hava11 Ye ıuyu gayet iyidir. 
Çiftlikleri keresteli ve yaln!mıı 
kömUr iıtlhaalatı ile meıhurdur. 
Keçi koyun gibi hayvanat meb. 
ıulen yetfttirilmektedfr. Meraaı 
halkan refahını temin etmektedir. 
Yeni yapılan ıose ihtiyacını tat-
min etmiıtir. 

Bunarhlaar dUnkU bir mem• 
leket detll; tarihini orta kurunda 
açmıı, Birinci Murat zamanında 
TUrklerln eline geçmlt Türk va• 
tanının canevl mesabesinde 
kıymetli bir köşedir. Bunarhisar 
lznikte neıir ve ilin olunan Isa 
dininin koyu mUtaa11ıplarından 
olan Kozma Y orgiyadis adh Şö
valyenin; kadın Bizanı hesabına 

Trakyaya 1allanan .t kanlmiselea• 
yapıcılarmdan maceracı bir sai
nln kurduğu ufak bir kaledir. 

Kozma Y orgiyadis aslen Se• 
madlrek (Semendirek) adasından 
Rum ırkına mensup bir ıahsiyettfr. 
Kalenin aııl iıml Korfapolos idi. 
Bu adam Yllcudüoü hizmeti naa• 
ranlyete vakfettiğinden hristiyau• 
lığın makbullerinden idi. Tariki 
dtınya olanlarla bir hizada çalı• 
11rdı. Kalenin tlmalinde hilen 
mevcut birinci kule Uzerinde 
yaptırdığı 1arayı ve sarayının 
haremindeki su 11armcı gayet 
töhret bulmuştu . Kalenin muha• 
sarasında, mahsurlaran su ihtlyaçe 
larmı temin edecek muteaddit 
pınarlar yaptırmııtı. 

Burada en ıon kıral karlo 
Doviçinl isminde Makedonyanın 
Lipsoyu ıahHlerinden sıayet zeki 
ve cesur bir latin idi. Birinci 
Murad .zamanında Midiye Poyrab 

r 

açıldıktan ıonra ııra bu kaley' 
gelmiıll. iki koldan harekat ya• 
pan Durmuş B. sırubu şimdiki 
çeribaıı, Çongara köylerinin li.t• 
taraflarmdan geçerek son hi• 
dlaelerde Bulgarlarda kalan 
Göktepe köyU istikametinden 
Karlo DoYiçnl kalesini muhasara 
etmlıler, ve bir ıabah tan yeri 
ağarırken kale kapıları açıiarat 
Türklere teıllm edildi. 

Buraya Türkler Bunarlı kal• . ' 
demiılerdi. Türk diJine, Aral,» 
dilinin tabakkUmll Uıerine kal• 
kelimesinin mukabili olaa 
hisar kelimeai getirilmit Bu• 
narlıhisar denilmiıtir. Sonra da 
aade Bunarhiaar demiılerdir. Aslı 

Banarlıkaledir. t 
Nureddin ErtUrk 

BUT UN ULKE.Y 11 

HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 
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4 Nisan 

( Si!J'l•et Alemi ) 

Musolininin 
Son 
Yazısına Dair 

ltalya Batbakaaı Bay Muıolhal 
Popoloditalya'da blylk tHir 
bırakan bir yazı rasd1. 
Muıolini, bu yaz11ıada, ln•ill• bakan
larının Parl1, Berlln, MoıkoYa Ye 
V •rtoYa zlyaretleri•in muhtemel ••· 
tlcalerlaa ıByla bir geçit ra1al yaptır
dıktan ıoara ılJzG, ltalya, ln•Uter• Ya 
Fnnıa ara11ada Stresa'da rapılaeak 
•lan konfaraaıa naklediyor. Ba koa
faranııada dlfcr beaınlerlerl 8'ibl bir 
akibet nrmaktan baıka bir lt• 
Yaramaıacafını kaydediyor. Bilba11a 
ltalyan ulaıuaa hitap ederek fasla 
lmlde kapılmamaaıaı ılylüyor. Soara, 
4l•yulaeall olan lakl•arıa o nl•b• tte 
bUylk olabileeetlne ltarat ediyor H 

demek iıtiyor : 

Biltln lııunlar iyi, bot amma din· 
fanın thıydutu ıatarabı radikal blr 
ıuratta hallıtmaktea uzaktır. Madam 
ki maYCut derdin dermanını bulmak 
flphaya dltlyor. Hasırlıklı lıuluamak, 
ıoaradaa pifman olmamak lçla en 
lubatli çaredir. Binaenaleyh, Lafon
tanln mualında oldutu g'ibi: 

Bir •Bige için eldeki k•mltf bırak· 
•akta mlaa yoktur, diyor. 

Yani aulh iıtiyan için eank haıır
lıfını yapmaktaa batka çara dltlnl
lamaı, diyor ki Hkl Türk darbımHa
llain takrarıadan bqka birı•r anlat
••mıı oluyor. - Sürıyya 

Habeşistan 
Çok Kızdı I 
Londradaki Habeı Sefiri 

Pek Ağır Söylüyor 
Londra, 3 ( A. A. ) - DeyU 

Telgrafa ıöre Londradald Hı· 
beıistan Hfaretlnden ıu beyanatta 
buluaulmuftun 

" 23/3 hadlaeal, hakikatte 
alçakçaama hazırlanmq bir puau
dan bqka blrıey deAiJdir ve bo 
hadiae eanaıında bir yeril alçak
çaıina katledllmiıtir. 

Habetlıtan hllk6meti, bu daa• 
rete karp ceza taldbab ahnma
ıını iıtemlftlr. 

(Bu h&dlH on ınn kadar enel 
hudut Ozerfnde bir ltalyan mUf
reıesinln Habeı yerlllerile karıı· 
laıma1ından doğmuıtu. ) 

Edebi 
Tefrlka1111• 

SOlt f»Ô&TA Sav'a S 

BABIC:t TELGRAFLAR ''[ ı _ Gönül /,Jeri 

Amerikada Harp Rejimi ! 
Niçin 
Ve Kimi 
Severiz? 

Bir Yandan 
Hazırlık Yapılıyor 
Bir Taraftan Da Sflib 
Fabrlkalan Hükumetin 

Emrine Geçiyor 
Vqington, a ( A.A.) - Kon

ır• lzllarından birinin haber 
Yerlldiğine ıöre Amerika harp 
lmalAbna lhım olan mllblm mik
tarda manıanea, kalay, tunııten 
Ye daha bqka madenler alacak
br. 

Bu madenler atok halinde, bir 
harp ihtimaline kartı aaklana• 
caktır. 

Bahriye blltçeside, bu mllba· 
yaat lçie huausi krediler Yerilm .. 
aine intizar edilmektedir. 

Amerlkada Bir De SUih 
Kanunu Çıkıyor 

Vafington, 3 (A.A.) - Ayan 
mecliaindeki aillh ticareti tahkik 
komiıyonu, ıelecek hafta Yere
c•tl kanun llyih11ının tahririni 
bitlrmfıtir. Bu projede ezcDmle 
denilmektedir ki: 

"Amerika hukukuna tabi her 
kimse, Amerikanan dahil olacajı 
bir harbden hiçbir iatifade et
meyecektir. 

Hup wkuunda, tlrketlerf 
idare edeDler derhal ıilAh albna 
alanacak buJunduklan yerlerde 
kendilerine birer rlUbe •eril .. 
cektir. Bunu reddettikleri tak· 
dlrde, harp cepbeline •••kedil .. 
celderdir. 

Harp wkaanda, deYlet, ylz
cle 6 klrı a•çmeyen Aaayl •arl
dabnın yan11m, fazla kir edenin 
hepsini haczedecektlr.,, 

Blyllk aanayidler, herku gibi 
aillh albna abnacaklar •• her
kea ıibl ya alperlere ıtdecelder 
••yahut uluaal HIAmet aıruna 
kendilerini feda edeceklerdir. e.... ... •arldat Ozerlae 
10,000 dolara kadar ytlzde 4 
olan verıl, harp nlmanda yllzde 
6 olacakbr. 

r •••• , 
llah111ut Ye .. rl 

No. -•• 

Amırikada bir ıll&Ja fabrikuıoın lnıam haylı dtlıilndüren ıörUnüıll 

10,000 dolardan fazla varidat l aanayiine ıermay• Yerecektir. 
için verıt yllzde 94 olacaktır . ., SpekDlaayon yapanlara, 10.000 

Komlıyon, baılaa11ç aermaye dolara kadar yllkaelen para ceza. 
olarak yanm milyar alan harp lan verilecektir.,, 

54 Bin Kişi 
Kurban Gitti 

S•ylanda Malarya T ahrl• 
Latının Bilanço.su Budur 

Kolombo, 3 (A. A.) 1934 aon 
Tepinindenberi Serandip adasın· 
da Malarya haıtahğandan ölenle
rin aayısı 54,000 kiıldir. 

( Kolombo, Hindistanıa cenu
bundakl S.ylln veya S.rendlp 
adaaının idare merkezidir. Buraıı 
lnıtlterenln en zengin mllıtemle
kelerfnden biridir.) 

Lltvanyada Almanya Aley· 
hin• NUmayltl•r Yapıhyor 

Kaunaa, 3 (A.A.) - Pazar 
,OnGndenberl Almanlar aleyhine 
fiddetll nDmayişler yapılmaktadır. 
Alman guetelerfnln binaları 6nle-
rlnde toplantılar yapalmışbr. Poli
u bir mlldahaleal berine birçok 
yaralı olmuı Ye birçok kiti de 
te•klf eclilmlftlr. 
lapanyad• Kabin• Buhra111 

Ne H•lde? 

Bir Fransız 
Müstemlekesinde 

Askerler Arasında Kanlı 
Müsademeler Oldu 

Tunus, 3 ( A.A.) - Tunuıun 
timalinde, .. MaıHn,, lamiDİ tap· 
yan Ye ihtiyata nakledilmlı olan 
Arap ıtıvarilerfnden 150 ılnln 
askeri talim ve terbiye 16rmek 
Dzere çağrılmaları tlzerlne Medenin 
kıılas•nda hAdiaeler çıkmıı, ae
keri kuvvetlerin mOdahaleu ize· 
rlne bir arbede koplDUf, ihtiyat 
ıllvariler tqlar ve ıopalarla a .. 
kert bir mnfreıey• hlcum etmı.
lerdir. Mnfrez• dipçik ile muka
bele etmif, her iki taraftan ya
rablar olmuıtur. Bualana ara
aında bir de zabit •arclar. ihtiyat
lardan bir yerli, aldığı yaralard•n 
6lm01tDr. Sllktnet Ye intizam 
iade edilmiftir. 

Amerika • Pr•n•• 
Vaıinıton, 3 (A.A.) - Harl· 

cly• Bakam B. Hul, iptidai ı&rllf
melerbı yakında, Franaa Ue Ame
rika ara11nda ticari bir mllteka• 
biliyet mukavelesine mlncer ola
bileceğinl a6ylemlıtlr. 

Erıeç hepimiz kendimize bir 
hayat arkad8f1 aeçmlye mecburuz. 
Bazan beklemediğimiz bir aıka 
tutuluruz, o vakit ha1at arkada· 
tımız kendiliğinden belli olur. 
Bazan kalbimiz aerbeattir, uzun 
uzadıya dlf8n8p tetkik ettikten 
aonra karar ••ririz. Yalnız evlen· 
m• itinde HYılnln bllyDk rol 
oynadıia muhakkaktır. Fakat niçin 
aeveriz? Kimi aeverlz? S.Ygi ev• 
lilik hayatında aaadetl temin eden 
imli midir? Bu suallerin cevapları 
hepimizi yakından allkadar etmek 
ıerektlr. 

Hayatunızm ilk zamanlannda 
dimağımıza, bizim lçia ideal ha
yat arkadqı olacak bir tip fikri 
yerl.,ir. Bu fikir, bize bazan ha
kikaten H•ıf Ye ıefkat telkin 
edenlerden mlllhemdlr. Bazan ken• 
dimlzde bulunmayan meziyetleri 
arkadapmııcla görmek arzuaundan 
doğar. Bazan her lldal mllıtereken 
mUeulr olur. 

Bu fikir ıuurumu:mn altında 
yatar. Fakat dalma a6zDmllıllll 
6n0nde hazar bulunur. Hayabmaa 
ilerledikçe, muhtelif cim hakkında 
bu fikri bir 6lçl ıibl laıllamrıı. 

T eaadllf annmtıze, ba ideal 
tip• yaldapr gibi a&rtlıı•n birini 
çıkarır. Biz derhal arzumuzun ta
hakkukundan mDtev.Wt bir ferah, 
bir heyecan Ye bir aaadet duya· 
nz.. Artık elimizdeki &lçtlyl bıra• 
kır, bu tipla hakikaten idea• 
alimiz olan tipe tamamen uyup 
uymadıtanı tetklke lllıum ı&rmeyiı. 

ldeallmbe uydujunu zannet• 
tlslmb ba adama Ok ı&rlft• 
Yoruluruz. Bir def• lpk olunca 
da bitin tenkit melekelerimizi 
auıturur, kendimizi tath " meaat 
heyecana terkederlz. 

Derler ki qk kant•. Derler 
ki lflk aarlıofhar. Hatta Apld 
deliye benzetenler de vardır. Bun
lar habaz dejfllerdlr. Çtınldl lflk 
akhnı Y• muhakemeunl kullanmaz. 
Blltlln lradellnl hialerlne Ye anu· 
lanna teallm eder. 

(Davamı 14 ün•tlJtisda) 

Madrit. J (A.A.) - M. Uiru, 
bir uhk lallk6metl tetkll ederek, 
B. Ropyı d11 itleri bakanı tayin 
etmfttir. BGtlln bankalar radical 
farkaaana menıuptur. 

;;._----~~----::---:--:-~~~~~,~~~~--~----~--:----
dipleri yanayordu, ilkin kalbini ılbi bir kap ıetlr.. Gece, karan-bir kap, bir yer y<>ktu. 
•• beynini kemiren •• hemde, bkta, ellerimi 11kamak için, ıofa• 
uykusunu kaçırıyordu. ya çakmak ıtıç oluyor.. Sonra, 

Çam Tırtılları 

Tevekkelden bqka ne çare 
vardı? Ekmeği kopardı, yumurla• 
lara banarak yemeye baılada: 

- ilk ıecedir... Sonra ıonra 
abpnm. Yana ıabah, •ttıya 
tenblh ettiririm, yamek meaeleai 
hallolunur. 

Gece yarııana dotru, llmba· beni soran, arayan oluru, bana, 
nan gazı tnkenmit. fitil cızırdaya haber Yed 
cızırdaya yanıyordu. Otelci, dinlemekte• uaanmıı 

Elleri, bu itte bira• yatkın, 
alıtkmdı. lıtanbulda da böyle 
k6r k6r yanan limbalann fitille
rini dOzeltmiıti; böyle kirli tahta 
masalar kırıııJDda; böyle hasırlın 
kopuk iakemlelere oturmUf, hattl 
.. bah •ttlti bile olmuıtu. 

Fakat o ukl Hfa)et ıünleri
aia, yine tath bir batıraıı varda, 
,anında ya bir doıtunun, yahut 
lair arkadqanın yOzUnll ıörlyor, 
le.ini duyuyordu. 

Şimdi, bu kaavetli yalnazhk 
içinde, IAmbanan iall 11ıia, ıözle
rlni yaıartıyordu. 

Odadaki ._tak kof koltuauna, 
llmbauan il kokusu da kanımııtı. 

Hacer, akıırdı, omuzlan ar
perdi: 

- Nezle oluyorum ıalibal 
Haıta olmak, C)nu bllıbDtDn 

korkuttu. Burada ha1ta olurıa, 
ona, kim bakardı? 

k.apı vuruldu. Hacer, gitti, 
•çbi oteldnin uzattığı, llatllne 
aazete kliıda ıerllmif ldlftD te
.. lte ~i alcli. 

Otelci: 
- Daha bir diyecetin var mı 

Hanım? 
Diye aordu. 
Hacer, yutkundu : 
- Ayakyolu nerede ? 
Otelci, omuzlarını kaldırmqtı: 
- Merdiven batında ıolda ..• 
Kapıyı çekip uzaklaştı. 
Hacer, tepsi} 1 ma1&nın lıtOne 

koydu, baktı. Kenarlan iı içinde, 
parmak parmak lekeli bir çinko 
çukur kaba, d6rt yumurta kınl
mıtb· Hacer, 7umwialan kokladı; 
taze idL Y alna tereyaiaıaı, o ka
dar çok koymuılardı ki yumurta
lar, cılk yai içinde ytlıDyordu. 
Tepılnln bir kenarında da kınk 
bir tabata konmuı peynir Yarda. 

Hacerln iki dilim iıtedlği ek· 
mek, ortasına bıçak vurulmUf, bir 
yarım okkalıkb. 

Hacer, çatal aradı, bulamadı; 
boynunu bllkmllftil : 

- Parmaklarımla ylyecetlml 
Yumurtalann yajma dBkmeden 

yiyemlrec•ktl; fakat ı•lı .Sikecek 

Yemekten aonra, ellerim ko
lonya ile ııcır gıcır aUdL Ellerini 
mualukta 11kamak için dafUI 
çıkmaya korkuyordu. Bir ara, 
kapıyı açta, dar sofaya bakb. 

Sof anın dibinde, bir idare 
kandili yanıyordu. Fakat ııra 
odalardan Yakit vakit girip çılu
yorlarda. idare kandilinin, ı•Uı .. 
lerl ve ıeklllerf bDyllten, acaip-
1.,tlren •flit içinde, aofa, ona 
ecinniler ba7aletler ba1mq bir 
yer lılbl ıelcll. 

Kapıyı kapatb, baıka yapacak 
hiçbir iti kalmamıtb. Y ataj1na 
girdi. Kab, takır bkır ıllte, Yl
cudunu lndtiyordu, kurıun ıibl 
ağır kaba dlkitli yorıanın albnda 
boplacajım, zannetti. 

Umbayı a6adllrmemiftl; kapı
yı a8rmelemeain• rapen, karan
hkta kalmaktan kork.ayor Ye 
aofada dolatan korkunç haya• 
letlerln, odaya doluYerecek
lerl yehmlle titriyordu. 

Uyk.- yardi, ldrplldetlald 

Llmbayı 6fledi ve zifiri karan- gibiydi: 
Jıj'ı görmemek içla,. aözlwioi aa,qa - Anladam, PJl'I.· Kayllylb 
aakı yumdu ve terliyeceğine ald1r- emlD9, okadanna akLmız eriyor. 
madı; yorıranı batına çekti... Sen, baraya yıkanacak bir kap 

GQze?ce otelin aahibl Muhar- iıtiyoraun.. Bulurum.. Atcının çı· 
rem bey, otel kltib', Zihni efen- rajını da 16ndertirlmi arayan 
diyi Aktaşa göndermişti. Zihni ıoran de olursa, söylerim. Başka, 
efendi, Aktaştan doğruca Kııbey- bir diyeceğin Yır ma? 
liye dönecekti... Annesi, akraba· Hacer, otelcinin ı&nlllnft al· 
ları da gelmiş olaalar, Hacer, mak iatedl: 
burada durmı1acaktı. Zihni efendi, - Anlamazam, di7e değil, 
bir araba tenbih edf'cek, tekrar ağam, f8)'•t unuturaun, diye •.• 
Gllze!ce otele gidecekti. Beyu ve albn kaph elitlerini 

Bu Omit, bu teaelli, yorgun aöıtererek ıllD)'Ordu. Ômer aja• 
alnirlerjnl uyUflurdu; uyud~.. nul, yllzftnde bir lfOlllmaeme ıpjı 

"" yanmıfb; poabıyıklanna, e:lnln ter· 
Otelci Ömer aja, Hacerin ıile ıavaz~ada: 

aöylediklerini anlamıt gibi dinli- - Ben, bu ıece, llmbayıda de-
yor; aurabnı aımıt bir tetiye ilftiririm. 
batına aallıyordu: Hacer, bunun fevkallde bir 

- Oda otur, hanım.. Sen, iltifat olduğunu anlamıştı: 
t O d ola - Allah razı olsun, ağacığım.., 

taaa e me.. a r.. k da •- la d k 1 Genç a nın, ıur~ ö il •: 
Hacer, onun, iyice aaladığına _ Ağacağım ı 

pek inanmıyordui tekrar etti: Demul, otelciyi Adeta ı•v-
- Atçıya a6yleraln.. Çırağını ıe.tmlfti; yanaklarmcla bir pem-

ıanderlr. Ne yemekleri plflrmipe, belik uçtu; eeai, bopmacla cl6-
alyler, -hen de ...arlan•.. Sonra; tlmletuH ı 
.......... ,.. .... aiW. ..... 



Tariht Fıkra 

/_~ti/at 

iyi Amma, 
Yaşımız ileri? .. 

1 

Tarihçi Naima Iıllm Girayın 
Kmm Hc1nlıtına t.yia oluıaduğu• 
nu yazarken ı&yle \tir ••hRe 
ta1Yir edu: 

"Yeni Kınm Hanı lııl'at giy• 
I 

mek için huzura flirdikte hftnklr 
hlr havuz kenarında idi. Altın 

lşJemeli bir yaabf a yaaıaı ver• 
mitti, ıaade bir takke He upuzun 
yatıyordu. Han yu &ptU, lalnk&r 
kıp:rdamadı, va:ıiyotlni boımadu ' 

- Baka ı.ıam, dedi, ıeııi it· 
t ı H.:ı .ı ettim. Göreyim seni. Dot· 
turna doıt, dUımr mm ı dUtmın 
olmak gerekıin. 

Han, yeni baıtan yere kapan• 
dı ve birkaç ıöz mırıldandı. 
H"lnkAr, onun ayata kalkmuı 
Drerine, ıordu: 

- Kaç yaıındaııa. inmekte, 
binmekte nice1ln? 

lıllm Giray ıu cevabı Yerdf: 
- Tamam kırk yaşındayım. 

lnmeğe, bJnmefe timdi baılamı• 
~ış. Senin devletinde iyiyim. 

Bu fıkrayı habrladıkca içime 
bir Dzttntll gelir. Çünkft Oç } iz 
ıeoe evvelki Türkler, kırk yaıın· 
da henl\z ata binip inmek çağı· 
aa erdiklerin• laanirlarmış Ye o 
yaştan sonra er meydanında dö· 
allp dolatırlarmıf, biz kırk yatın
da .. çı•uzm aklanm aaymakta· 
yız •• pöateki kıhaı Hymaaın 
milmkChı oldujunu ıezerek bu lıi
do becerememekdoyiz. 

Biricik edel.iyat mUnekkidimlz 
Bay Nur•dlah Atanan, ıou ıünler· 
de çıkaa "ftç ay yatakta,, adlı ki· 
tabımı teııkid edrken benim içle: 
" Ab; edeDi ı:1aa ve derai ver· 
mel.. Hvdalarıadaa yaz ı•çip 
kendini aad•~• laiklyecilije verae 
aıe iyi bir muharrir olacak!.. De· 
dlğini aörlince ylae b.. fıkrayı 
hahrladım. Acaba aayıı değer 
mllnekkidlmizde iılAm kiraylar ~bi 
kırkından ıonra kemale erl:ebile· 
••imimi Hnıyor? •• 

Ba, buına içinde mil•kiln 
el1a bile yaııcılık, binldlik 1ılbl 
de~il ld. Ata binip ıillb kuıaean 
atalarımız belki kırkını geçme· 
dikçe kendlleria yaya Ye hece· 
rHuiz ıayıyorlardı. L&kin bJz 
yazıcılar, kırkına baaınca kalelb 
ıHioi inleylf Hnmak meYkiiae 
dttıUyoruz. 

Bununla beraber Nurullah 
Ataya teıekkür ederim. O s6zile 
beaim daha birçok yıllar yazı 
aleminde dolaıacaiJmı müjdeli
yor. Saçımıza bakıp yeae dnıer
ken böyle 1tir mttjde almak ae 
iyi ıey? •• 

M. T. Tan 
............................................................... 
Bir Doktorun 
GUnlUk Qarufl~ 

Notlarınd•n (*) 

Çocuklarda başajrıları 
Birıok ıenç çoouklarda be, İl• 
onbeı yaı araıında birçok HDep
lere atfedilen n fakat biı tüdil 
çart1i bulunamayan bftafnlan 
vardır. Böyle nziyetlerde ıoou .. 
ğuD gözlerinia muayeo11ini 
unutmamak l&ıuadar. Birıok defa 
gözde mtvoat n ıöım• meHle
ıiae taallUk edea nokeanlarda.n 
dojaıa hu devamlı haıafnlan 
göz mwayıneıinden ıonra nrileıı 
bir ıözllk ite derhal kaybohu 
oocuk rahat eder. T e ıöıcie ~. 
görme kabiliıeti tehlikeye H•k 
edilmemiı olur. 

(*) 81.1 9etları knlp eald•JJ•ıs. J•htat 
b r all>lı•• ,a,..tmp kollelulyon 7•PI" 
n.ıı. Sıkıntı umaaJaızda lııı.a aotlar bı. 

cloktcr gibi imda4ı•ıza 7eti1eltiUr. 

1 

Dlnyada Olup Bitenler 
"Orduya Teşekkür Ederim ! ,, 

"Alman Milleti Devlet Varidatının En Mühim Kıımını Aıkerlik Sahasında 18 
Yıldaaberi Kaybettifi Zamanı Telafiye Çalııacaktır,, 

Hatıra Ge/migen Hududu Ve Kuvveti 
Yeni Bir Kagnak Bulundu 

lJelirslz 

Genual Goebrioı Almanyaoıo en kudretli aan'atk:Arlarından Emmy ionnemanıı 
FröleU. ile niıaalaomııtır. DUğiinleri pek baıh ıurette olmak ı•rtlle yakında 

yapılaoaktır n znc•ıi san'a• hayatındaıı 9ekileoekfü 
Almanyamn ıilAblanma 1aha· maaına mecburi· 

•ında 1erbeatrıdni aldığı gön, yet haııl olmuıtur. 
Franaada kopan a1abiyet hrbna11 Halktan rlcamı7 
zamanla eksildi, timdi oaun ye- ıudur : 
rioe tiddetli bir merak kaim Bugünden it.· 
oldu. Bu merakın Fransız ga:ı;e· baren Milli Alman 
telerine ıual ıeklinde akHden Bankuında" Al-
kıamı ıudur : 

- Acaba Almanya 
bnUdea ne dereceye 
iatifade edebilecek ? 

bu Hr
kadar 

MaJiye ıınlUehaas1ılarının bu 
ıuale, rakama dayanarak verdik· 
leri cevap iıe böyle hullsa edi· 
lelai:fr: 

Alnıanyada vergiler ıo• 
aaddini bu:muıtur. daha ziyade 
arttırılamaz. lhracat itleri de bo
zulmuıtur, hariçten para bulmaıı 
mümkün değildir, binaenaleyh ka
zandıaı aerbeatiden fazla iıtifade 
etmesiae ihtimal verilemez. 

* 

man ordusuna 
teıekkDr ederim,, 

lımi altında bir 
heaap açılmııtır. 

. ~ ... ~ 
Ordunun teslıhatı ~· ~ 
için verilecek pa· 

ra hediyeabain 
dofrudan doğru-

ya oraya gönderil· 
mHi lizımdır. ,. 

Alman gHe
teleri bu yeni 

kayaatın kuvyeti 
ve hududu malum 

olmadı2'ını yaıı· 
yorlar. 

• 
Devletin blU· 

lıuriyet orduıunun ondan birçok 
örnekler alacağına muhakkak 
naı:arile bakabiliriz. 

• 
"Muharebeden eY•el Almanya 

23 askeri mmtakaya ayrılmıştı. 
Bu mıntakalardan her biri bir 
kolorduya tekabtU ediyordu, 
Halbuki timdi ancak 12 aa· 
kert mıntaka ve 12 kolordu 
mevcut olacaktır. Evve!ce piyade 
kuvveti 49 fırkaydı, bu da beheri 
2 alaydan, yekün oiarak 216 a lay 
ediyordu. Sayı ile aöyliyelim. Pi
yade kuYYeti 499, suvari kuvveti 
85,000, topcu kun·eti J 29,000 fen 
kıt'alurıda 100,000 dl. Şimd Cu· 
murlyet deninde eakl 23 kolor
duya mukabil ancak 12 kolordu 
llıdaa edildiji ciaetle :ıikredllen 
rakamda ıüYarl, topçu •• fea 
ktt'alarnua dahli olmadıklarnaa 
hülnnediyoruz. 

Muharebeden eYvelkl Alman 

Fraaıız gazetelerinin bu mil· 
talealarma 111Ukabil, Alman gaze• 
telerinde hemen hemen müıterek 
bir lisan l~e fU cevap çıkmııtır: 

çHlno ve balkın Son hadiaelerdenı Berlin operuında bir uk.eri meruim yapıldı 
yardımına güvenilerek yarata!· ordusunda ıllvariala piyadeye 

- Alman hudutları emniyet 
altında değildir. Tepeden brnağa 
kadar ıiliblı komtularına kartı 
apaçık bir vaziyettedir. Binaen· 
aleyh. millet hayalını mUdafaa 
mecburiyetindedir, bunun için de 
varidahmn ee mObim kıımına or· 
duya baıredecekttr. Mütarekenin 
aktinden buiUne kadar ıcçen 18 
yıJdanberl kıybettiii zımam teli· 
ffye t•lııacaktır, ve bu 111ak12tla 
laitwa ı•lmiyen YHıtalara mllra- , 
eaat edeeeklir. 

* 
Alman ıaıetelerİlıde babaadl· 

lea hu " 11 .. ııra gelmiyen YaııtaJar ,, 
dan birlaia •• olclu~u yeni anla· 
tılmııtır. Bu, umumi bir " yar
dım ,, dır. ve ml1aha11raa halk~n 
kılblodtD kopup gelen bir arzu 
ile yapılmaktadır. Ve ilk ıalkl de 
reıml hiç bir teıebbtlı olmadaa 
laalktaa bir çoklarıaın yapbkları 

t•ıobbnı olmuıtur. Bu huauıta 
Al•aa lıarbl ye bakanhtıaıu ga• 

aetolere verdlji tablili oku7u
a1ı1a: 

- Hu111ıl ıahıt ve •ileue
Hlerdıa ıı•l•a ianeler, Alıaaa 
orchuYaua blltçealal her dakika 
m•ataza•e• kabartmaktadır. V • 
ltlare.ı içi• lıuual bir ıabe apl-

makta olan Alman orduıunun no nazaran ıılıbetl yan yarıya ldl. 
Eğer bu niıbet muhafa1a edilecek 

olacaiına ıeHnce, Ruı ıaıetolerl olursa yekün hakkıada verilen 
bıJ rıuıuıta Alman kaynaklarından rakamı da 0 derece artırmak 

l~ıki ala7lana bayraklan meydana 
çıkarıldı 

yerilen reaml rakamlara pek 
lnanmı•aktadırlar. Bunlardan 
Moskovada çıkan Kr .. nala di· 
yor ki 

"Almanyada mecburi as
kerlik hizmeti bit' Hırdan biri 
vardı, binaenaleyh imparatorluk 
zamamnda bir ıaat makineıi S"ibi 
itler bir bale ı•tirilmifti. Cim-

lbımdır. 
Almanyada ukert muharrir!er 

ordunun motörleıtlrllmeai meae
lesinl uzun uzadıya tetkik etmiıler 
ve motörlD laf alarm IGvari 
yanında mühim meYki lıgal etmHI 
lüzumuna var•ıılardır • 

Topçuya gelince, Hki Alman 
orduaunda beheri 6 toplu 192 
batarya vardı bun11a 22 tanHİ 
ıUvarl idi, ayrıca 170 batarya da 
ağır top Yardı. Şimdi aalqalıyor 
ki ye11i ordu bu buauıta eakiıln• 
den zaylf ohnayacakbr.,. 

* Ruı gaıeteleriola. bu mfttalea• 
dotru olacak ld timdi ilk ıDn· 
lorde oldutu gibi (550,000) kiti· 
lik delil, fakat (800,000) kitllfk 
bir Alman orduıundan balısedll· 
mektedlr. 
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Kari Mektabları 

Sulara Dair 
Beykozun Dereseki Köy• 

lülerinin Dilekleri 
lıtanbu!un en iyi ıularmdan 

b:rl olan Karakulak auyu membaı 
Beykoza bağ;ı Dereseki köyün• 
dedir. Fakat köylil yolsuzluk v• 
Yasıtasız:ık yUzUnden bu sudan 
hakkile iaHfade edemiyordu. Kö
}'iln yeni ihtiyar heyeti bu sudaıı 
istifade yollarını araştırmış, ter 
tebbüslere girişmit, yeni Beyko• 
Kaymakamının da bu hususta 
mllzaharetinl temin etmiıtir. Köy 
6nümUzdeki yaza bir mesire haU..• 
ne getirilecek, Yukarımahalle 

köprilıU ile Ayazma çeımeıi y .. 
pılacak, köye gelip gitme kola~ 
laftırılacaktır. 

Yazın bllyllk varlıklara kavuıat 
cak olan köylü kışın da sıkıntıdaıJ 
kurtulmak için hl\kO.metin ormam 
daa kocayemiı. bodurmeşo vt 
•i•ç funduı keımelerine mllaaad~ 
etmeıinl istemektedir. Çünkü bf. 
kl.SylOler kııın Beykozda odun 
Htarak ıeçinmektedir. 

A. Sırrı Özer 
Havzada Cuma TatlllerJ 
Havzanın nüfuauıaun on blnded 

,okun olmuı ytlzUnden haf La 
Tatili Kanunu burada tatbik edilf 
mlyor. Bütün halk ve yerli t:inaf1 
~ kanunun tatbiJdndekl faydaf, 
lardau mahrum edilmemelerin~ 
euma gUatı yapılan pazarın bnşka 
\>lr güne bırakılaıaaını, kanunuf 
belediyelere Yerilen sallhiyetl 
derhal tatbiki11I, hükumetten ric 
etmektedirler. Yıllardanberi yet 
rlne getirllemlyen bu dileğin dtf 
prH Valimiz Bay Fahri Kipet 
tarafıadaa tetkikini dileriz. 

Havza K. Ayar 

BANKA Si 
TORK ANONiM ŞIRKE1I 

TES18 TAR1H!ı 1868 

ermaye1i: 10.000,000 İngiliz l iram 

Türkiyenin batlıca eehirlerile 
Pariı, Marailya, Niı,Londra ve 
Kançester'de. Mmr, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin n Yunanietan'da 
Şııbeleri, Yugoslav ya, Romanya, 
Suriye ve Y\IDanietan'da Filyalleri 

Tardır. 

Hır tUdU banka muamelelarl 
yapar 

Son Posta 

~- .. 
Gazetemiıı.le çıkan yaı• 
te resimlt=rin bütün haklan 
mahfuz Ye gazetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 t 

Sene Ay Af 
~. ... "'· 

TORKIYE Hoa 750 400 
WNANlaTAN 2340 U20 
ICNEBI 2TOO 1400 

Abooe bachll e~_§lodlr. Ad rea 
dıellt~ •• INrtıtw-. 

n • 

=........ ,., ı.t.nbul 
ı Soop0tt• 
ıl0203 
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1 
Boş Sözler 

Takma Dişler 
Yaı:ı kadm anJabyordu: 
- Dok korkmuştum •• 

- Korktuğunuzu, dişlernizin 

· biribirine çarpmaaından mı anla· 
dınız? 

- Hayır; o esnada dişler:m, 
tuvalet maaasımn üzerinde idi. 

Dikkat 
Genç oişanlıJar ka; ak aporuna 

çıkmıtlardı. Bir aralık karlar n 

~lı--_aaz_e.~ rı_k_r_aı_ar _ _,,,_ 

O Zaman 
Sırıtın kız, eamer delikanlın1n 

7Uzllne bakb : 
- Ne yapayım, dedi, babanı 

beni aana vermiyor. 
- Vermezae kaçırırım 1 
- Ha, bak o zaman verlrı 

çeyiz para•ından kurtulduğu için 
Hvinir bile 1 

Korkmut 
Bir bilgin konferans veriyorduı 
- Ynz milyon 1ene sonra 

Uatüne yanyana oturdu:ar; n4c.t glineşin sıcakhğı kalmıyacak ve 

geçti: dünya bu ylizden ölü bir balı 
Biribirlerinin yüzlerine baktılar: J k . ge ece • 
- Epey zaman geçti, artık Konferansı dinleyenlerden blrl 

d6nıek.. . ıordu: 
Hakları vardı; d6nrnek zama· Kaç milyon sene dediniz? 

01 ge:miıti. Yerde karlar erimiş, - YUz milyon! 
ilkbahar çiçekleri topratı ört· - ı..ı ec a}J ı._i K ti r..ır _ .... , . ı ..... ._..ş; Lir n . ı ..Judo.yeue ,~oı;>K-• O Le~m n de ÜskUdarcıa y.tlısı varmıı. - Ben on milyon anlamıthlll 
mUt'.erdi. . - Üsküdarda yahs t olanla evle "mi_ e kalkıp ta zevkı. zliğin1 meydana koymasa!... da ödllm kopmuıtu . 
...................................................... ,.. ..•......................•••... ~ .............................. ~·····························~ ............... ...-.~ 

Een pİ}ano çalarken, Şubert gözlerinizin önüne geliyor değil mı? 
Maatteessüf gelmiyor. Gelse, muhakkak benden temiz bir 

dayak yer; 

- Arn aıra kavga etsek hiç 
fena olmıyacak; evli olduğumuzu 

herkesin bilmesini istiyorum. 
_.,._ , , .. ... .. . 1 ••• , , . , .... " ' ' ••• ·• • 11111...u...-ı..-.-...... ·~······ 

Ayrı 
Kadm kapadan .Ut alacaktı, 

elinde iki kap ~ardı bir slltçll 
sordu: 

Niçin iki kap getirdiniz 1 
- SUtll ayrı, suyu ayn koy1 

Bilmiyorum 
Serseri serseri

ye anlatıyordu: 

- Y auımda ae· 

nin gibi bir ar· 

kadaşım vardı. 

Yüriirken yerde 
para bulduk, aen 

alacaksın, ben 

alacağım derken 

ı, büyüdü! 

- E ıonra ne 

oldu; hanginiz 

aldın z? 

- itte onu btl
miyorum, arka-

Fıkralar 

Ne Acele 
Bay, Bayana &ordu: 

- iki aaattir kapının önünde 
kiminle konuıuyordun? 

- Komıumuz bayanla konuş
tum. Buraya kadar gelmiş amma, 
acele iti olduğu için içeri girmedi. 

Taksit 
Doktor, muayene odaımdan 

çıkb, bekleme odasına girdi; 
bekleyenlere: 

- En çok kim bekledi ise 
sıra onun dedi, bir erkek ayağa 
kalkh: 

- Öyle iae ııra benim bay 
doktor. Altı ay evvel yaptırdığı
nız elbisenin ilk taksitini lstey ... 

ceğim. 

r-· 
.- _ ı "-, 

( 
~__)/ 

daşımı hastaha
neye götürdüler, 
be Ji de k'4rako1a! 

- Aşk insanı iwe .a ~ersem e • .iJ or. 
- Ben seni l~ık olmadan evveJ C:e tamrdmı; 

hep ayni adamsm 1 

r 
DÖRT KIZA 

Kı z Selma, Selma, Selma; 
Gel bir parça yanıma, 
S ydim, dedim, seni ben; 
Sevdim amma inanma 1 

Kız Neda, Necla, Necil; 
Pe,indeyim ben hi' A; 
At ı k mı pek te bilmem 
Sana oldum bir be' i ! 

K ız Fatma, Fatma, Fatma ' 
Deme br na, lAf atma ; 
Yüzüme gill kız biraz 
Surat ed:p de ça tma 1 

Kız Ayş a, Ayte, AYfe; 
Sen ne dersin bu İ fe; 

Biliyonuo muhtacım; 
Senin gibi bir eıe ! 

Mizahçı 

-Had1 ya..-rum sen gıt te odanda 
oyoa ! 

- Gitmem ! Açık hikaye an· 
latacal«ıınız değil mi, benim ya
nımda anlatın da ben de dinle
yeyim. 

......... ''"""'"......_-....... fbt9---•····~lf'·-·-·-............... ........ 
1 1 

ı ~apr Cevaplıklar + 
Belki 

Çıng1raklar çalındı, canavar 

düdükleri öttU. Tramvaylar dur· 

dular.. i tfaiye otomobil:eri cad

delerden koştular. Sokaklara 

girdiler; blr evin önünde durdular. 

itfaiye çavuşu otomobilden atladı; 
kapıyı ça~ dı : 

- Siz mi telefon ettiniz, 
yangın nerede? 

- Yangın mı; ha, evet, biraz 
evvel bur ,) uma bir yamk kokusu 
gelmişti de telefo• etmiştim. 

Belki komıu~ar bir ıey pi~ir· 
nıişlerdir. 

- T eşekkli r ederim Bay. 
- Vazifem Bayan, ben yerimi yalnız genç gUzel kadınlara verdi 

t erbiyesiz erkeklerden dcğillm 1 

Fıkrqfar 

Bir Nisan 
Yalar:ciya sordular: 
- Bir Nisanda kaç yalan 

söyledin? 
Eir tane bile söylemedim. 
N< sıl o '.du bu iş? 
E lr Nisan yaphm 1 
Değil Mi 

Bizim zamammııda kadın· 
lar kırk yatına kadar ienç ka· 
lır~ardı: 

- Kırk yatından aonra da 
yeniden gençleşmiye batlarlardı 
değil mi? 

Bütçe 
Parasını u!uorta sarfedene 

sordular: 
- Bütçe neye derler? 
- Parayı sarfettikten sonra 

d i" şiintilecek ıeye, parayı ıarfet· 
meden evvel düşllnmeye derlerl 

- Servetim yUz bin liray• 
}&kındır. 

- Bilseniz sizi kendime ne' 
kadar yakın hisıedlyorum. ~ 

.... 1 Nı• ••· •aıııımı~r1ıııı ı·ı·• ·••••••llırı o,ı••• _.• •• 111 

Piyano 
Piyano muallimi söyledi: 
-Bir ders için iki lira alırıOI• 
- Kabul, amma her derst• 

plyanonuzu da alıp geleceksini~I 
benim piyanom yok 1 

Bilir Misinil 
Hususi bir rnU' 

esseıeye bir b•' 

yan girdi: 

Dakti!o olıt' 

rak çahşmak 16" 

tiyorum. 

Müesseaenin ıJJI 
dürü bayanı te' 

pe den tırna~' 
kadar silzdü: 

d~~~ - MUkemJJl~: 
. ,_)~1;}~...q:::-~L dedi, amma 1' I 
· :;.:..-...-: ~~ -~-~( IJ'f)~ çük bir •:~ı 

· jf soracağırr. ; ._ ___ ..,..lıiiiııım ________ c--. ___ _. daktiloluk yel 

teni aeıd.ğ ne inana: ım mı? bJ·lf( IDBI Dl da 
foan, büb1n sevgili.erimin b3şlarma 

ederim J 
yemn 

misiniz? 



SON POSTA 

Yeni Bir Sinema Şirketi Kuruldu Digorlar Ki: 

Genç Bir Milyoner "9,, Tane" Renkli,, j StudyodaZenciv!:!!=k!nr.~~i 
V ''C ı f 41 y t t 1 Serlevhara bakmca studyoda kimbilir hangi kabahatli için linç e an J,, } m 3 p ır 1 yor • edUen ılya\ renkli bir adamdan bahsedoceğlme zahip olmuşıunuzdur. 

Ltıtfen bu zehabı hemen taahlh ediniz. Sinemacılar aratında "zenci" 
kelimeıi ıiyab renkli insanlara değH, çocukların yazar bozar siyah 
tahtalarına veriJmiıtir. Bunun Uzerlne hafızası kuvvetli olmıyan aktörler 

.için, rol esnaımda ıöyJiyecekleri cümleleri yazarız. Ve tahtayı ob

Bu Yıl içinde Yapılan ilk Tecrübenin Verdiği Netice 
lngllizlerlo tinJU filim münekkidi J 

Ernest Bettıln haber verdiğine 
Son Y apalan Filmlerden ••• 

göre: 
Sinema flllmlerinin etha111 tablt 

renkleri Ue ve müce11em olarak 
ıösterecek ıekilde yapılmaaı arbk 
birgün mHeleai olmuıtur, pek ya· 
kınd11 (NeW • york)da ve Londra• 
da meydana atılmak il.zeredir. 

Bu teşebbüse milyonlarca do· 
lar sermaye konulmuıtur. Baıın· 
da &portmenllği, maliyeciliği ve 
zenginliği ile tanınan ıenç mil· 
yoner Jack Whitney vardır. Bu 
1at geçen yıl amca otlu C. V. 
Vhitney Ye akrabasından diter 
bir adamla birlikte bir ıirket 
yapmııtır, bu aahada icadedilen 
hUtUn yenlllklerl aabn almııtır. 

Fllim münekkidi Ernest Bettı 
diyor ki: 

"Bu muaızam itin baıında 

bulunan Mlatr Jack Vhltney tim• 
di Londradadır, diln ıeco kendi· 
ıinl (Clarjdgo Hotel) de gördllm, 

maktadını ıu ıekllde anlatb: 
- Filim aanaylinln lıtikball 

lngllterede ve Amerikada, mutlak 
,_prette tabii renkli mUcesaem 
tınemadır. Benim kurduğum ,ı .... 
kette bu iti hekeae önayak olarak 
yapmak azmindedir. Bütün fen 
adamları ile anlaımııtır, mevcut 
'"''ltlln Brevetler ıabn almıştır. ilk 

1 

olarak renkli ( 9 ) filim çevirmek 
taaavvurundadır. Bunun için 
1,400,000 dolar tahsiı etmiştir. 
itin fen kıımını timdi RadJo Plc· 

1 turea'te çalışmakta olan Merian 
C. Gooper idare edecektir. Tec• 
rObe olarak geçen yıl (Cochroach) 
ismi altında k11a bir filim yaptık 
bu filim şimdiye kadar yapılmıı 

olan bUtUn renkli fillmlerden iyi 
oldu, Amerlkada bUytlk bir alAka 
uyandırdı ve btltt1n fllimlerden 
fazla para getirdi. Yalnız ıuraamı 
da kaydedeyim: 

Bu renkli ve mllceaaem filim· 
ler diğerlerine nazaran yUzde (20) 
dereceainde pahalıya mal olmak· 
tadır.,, 

=Haftanın Filmleri - A Mister Jach Whitney 11 in 
- bu yeniliğine kartı ben de ıura• 

Amerlk•da: Ri
ehard V allace, kö• 
çOk papu adı 

altında bir filim 
çeYirdi, m•yıuu 
romantiktir. Hi ....,,.,, ....... ._.. 
diH 1840 tarlhle
rjnde İıkoçyada 
ıeçer. Bir ren~ 

kıza iıık olan bir 
ırenç papazın hi- 1 
kayeeidir. Anglo t 
Sakaonlara ho4 l. 
aele bilir. Bizim 
memleketi mizd .. 

tutacağım p•~ · 
aanmıyoru:ı. 

§ " Mazinin Glll· 
rul Albnda,, çok 
muvaffak olmu~ 

bir fllmln adidıı 
içi rikkat veric 
birçok aahnelerle 

doludur. Birkac 
kelime ile anlata 
lım: Silvia haıta 

bakıcı bir kızdır 
Fakat mealekciat 
1 •rına benzemez 
onların aık v~ Mazinin gölge1i altında filminden bir sahne 
~•lenıne bah i ııı'erl Uzerlnde utr•ı· reddetmektedir. ÇOnkD evllc/lr ve 
~~alar na nıuknbii o, yaln·z vaıifeıinl kocası c'a bir tımarhanede delidir. 

tUrıUr. Ö ilr ı-· n len çok farklı, Filmi Robert F.ory mont• etmiı, 
8 Jni . l · V ·ı· · Ak f l t Uınan a •. g uze d:r. e Amerikan filimcı ıfıne v . ' ~: 
:. rafıud.ı h~p ~c-.~ ':yaııdırm ~kt•· dujuuu göı \ ermİf, urılbeıtı de ı71 

r. f. k t • L .. t · bır nelice ile bail<· mıttar, 
icııç ıct .ı.cn ep erı 

aını kaydedeyim: 
lngiliz filim müteha1111aları renkli 

Y• mUceS1em filim bahsinde fen· 
nin henUz son ıöıünD söylediğine 
kani değildirler. 

···--·······················-·············-················· 
Dünyanın Sinema 
Yıldızları Berlin
de Toplanıyor 

Btirlin, 31 (Hususi) - Nisan 
ayanın nihayetlerine doğru Ber• 
linde toplanacak olan uluslar• 
arası film kongresine 1500 den 
fazla sinema mlltehaHısı ve ar· 
Uatl i9tirak edecektir. Kon,irede 
filmin teknik noktainazarmdan 
terakki yatı ve ain emacılığıo yilk
aek bir mevkie çıkarılması görll· 
tUlecektlr. En fazla alAka uyana• 
cak cihet, bu k0ngre nihayet
lendikten sonra verilecek baloda 

\ 
haıır bulunacak bütün dünya 
yıldızlarını görmek merakıdır. 

1 .............. 1 • ' • ,, ... , ., ' . .. qı, .... . ...... • · . , • ''" ,,.__ 

Fransada: •'Parla Kapılarında,. iım1 

verilen filim bize vaktile yine 
Franuda "iki Yetim Kız,, Ye 11 İkl 
Çocuk ,. i•imleri altında yazılmıt 
olan rom · nları hatırlatt•. Aralarında 
okadar büyilk bir benzeyiı vardır, 
bil cUml• il• ıöyleyelim: Otlunu 
1914 t .. kayucdeıı .ıengin bir ad .. mı~ 
blkiyuidir. 

jektifin ıöremlyeceği bir noktaya koyarız. Aktör oraya bakar, unut· 
· tuğu cllmleyi ı&rUr \le söyler. Bakmaz ıimdi hatırıma l'eldi, anlatayım: 
BirıUn iki erkek arasında bir kııkançlık Ye kavga sahnesi çeviri· : 
1orduk. Aktör ıöyllyeceğl cümleyi unuttu, zenciye baktı: 

- Sizi tımarhaneye yollamalı! 
Diyecekti, fakat uzaktan cOmleyl aeçomemlı olmah kl: 
- Sizi tayyareden atmalı 1 Diye bağırdı. 
Biz 1eyredenler kahkahalanmızı n&11IJ ıaptedebildik bilmiyorum, 

rejiıör operatöre : 
- Kea ı Df ye bağırdı • 
Sorduk ı ' 
- Sahne tekrar edilecek mi 1 
- Hayır, diye ce•ap verdi. Hilızaaı ıayıf olan aktör cUmleyl 

unutunca o kadar kızmııb ki, ylizllne o derece bir canhlığı tekrar 
Yermesi mllmkUn detildL 

Senaryonun muharriri bulundu ve piye1e bir tayyare vak'aeı ilave 
edildi. Hanrl Faik 

Biraz Da ••• 
Dedikodu ... 

Geçen gün Marlen Ditrlch 
giyinirken telefonun ılll çalar. 
Ve telefoncu kı.ıın sesi lıldll"r: 

- Sizi Japonyadan arayorlar 1 
San'atkir yanlıt lıittJğine ıa· 

lNa•ıl 
Geginirler 7 

hip olur: 
- Nereden dediniz 1 
- Japonyadan. Dinleyinlıl 
Ve hakikaten Japooyadan bir 

ıea gelir: 
- Allo Mia Dltrich siz mi· 

ıinlz? Bc.m Suzukf, Tokyod• 
çıkan Asaki l'azetesinin muhar· 
rirlorlnden •• 

- Ah, çok memnun oldum. 
- Meral. Japonlar ıizln mef· 

tununuzdurlar 1 
- Sabi mi 1 
- Elbette 1 Ve ılzl ıahaen 

ıHrürlene çoll memnun olacak• 
lardır, Allahanmarladık Miı 
Dltrich 1 

Avrupa ile Japonya arasında 
tedı edilen tehdz telefon hattı 
aan'atkirlarm hesabına itte böyle 
açılmıştır. 

Şeytan Bir 
Kadz11 idi .. 

Paramuot stUdyolarında (Şey .. 
tan bir kadın idi) aerleYhatı 
altında yeni bir fllm çevrllmlı 
ve ainemacıhkta ender g8rlllen 
bir hldise olarak kaydedeJfm, 
tayin edilen müddetten iki hafta 
evvel bitirilml§lfr. Bu filmde tek· 
rar (Marlen Dietrich)i görecek· 
ıiniı. · 

insanlar Çift 
Yaratılırlar I 

ilk bakııt• 

yı· ni bir fotoğrafıdır, ıanılır. Halbuki 
Mı'eryenin husuıi bir toplantıda kendi 
h11heri oTrnadan ahnmış bir resmidir, 
beuleyivi baynte değer bulnıaz m1aımd l 

Yukarıda JUi Beery ile "Bu• 
1uıımaz Kadm,, ve "DönUşil Ol· 

mayan Seyahat,, filimlerinin har 
lıca san' atkarı Viliam Povel'i gö· 

rUyorsunuz, biri sokak luyafotin• 

de, öteki Ahi ile. Bu elbiselerden 

beherinin fiatı bizim paramıılı 

{300) dür. Fakat san'atkarlara 

r.ı:~ iar.ı için yapıJacağından yuı• 

) 11} • mcılol:..ır. 
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Resimli Hikaye: 

Ne Akıllı Şey 
ım~~----

Karları kftreldeyerek yol açtıtı için aıçı kadın ona bir fincaa 
ç.ay piılrlterdl. " So~uıun da öyle iç ,, dedi. Arkaıını resimlerden 
okuyun. 

Meraklı Şeyler: 
Hir Fena Haberle Üç Sene Uyumuı, Fena 

Haberle Uyanmıı 
Yugoılavyada Vladmir Y okiç 

isminde bir köylü varmıı. Bu 
adam gayet, net' eli ve teamif. 
Fakat bir gnn canını aıkacak bir 
hAdise oluyor. Unutmak için doğru 
yatağına gidiyor. Oç aene mUte· 
madiyen uyuyor. Yalmz aileıin· 

den biri gelip, yemek için uyan· 
dırdığı zaman kalkıp yemeiini 
yer tekrar yatar uyurmuı. Tam 
Uç sene geçiyor. · Geçen ikinci 

teırinde yine böyle yemek )'imek 
için uyandığı zaman ailHi kıralın 
Marailyada öldUrllldnannn haber 
veriyor. Dehıetli llzUlmilı. Bir 
ağlamak gelmif. Saatlerce ağla· 
mıı. Yine ajlayarak kalkıp kıra• 
lın mezarına gitmit ve ondan 
sonra kendine gelmlı. Şimdi ar• 
bk hem küçük KaraJ Petere hem 
de aileaine karıı gayet aadık bir 
adam olmuf .. 

Geçe11ki Bilmecemizi Doğru 

bir fut· ı 11 ta. 
bol topu rl h 1 i 
azanan b i I-
mccemızde bi· 
rinoi lkramiy .. 
miz olan biı 
futbol topunu 
Fatih Çarıamba 
Hayriye mektebi 
6 inci ıınıftao 

95 Bay Turgut 

!;_9e~!~~:~ 2813/35 tuilall biİ· 
mecemizin bllyDk 
mllklfotı olaa yazı 
takımını DaYutpa
t• Ortamektebl ta
ltbHlnden 1 B. de 
247 numaralı Ak· 

7ucumuzla İl
tan bulda bulu
nan diğer kaza
nanlımn hediye
lerıni pazartHi 
perşenbe glinle
ti öğleden ııonra yıldız kazanmııtır. 
idarehanemlzden almaları laıımdır. 
Tafra okuyucularımızın hediyeleri 
posta ile gönderilir. 

Halledenler 

ı- ~UçUk 
Okuyucularımıza 1 
Şimdiye kadar balduA'unuz bil

mecelere adınızı n adreıiwzi yazıp 
zarfı açık olarak 1 kunıthık pulla 
bize yolluyordunus. Poıta ldar11i 
buna razı olmuyor. Bu yapılmıt 
bilmecelerlıı de k•ptilı mekıup gibi 
6 kuruthık pul ile pullanmaıını 
lıtlyor. 

Biz bu ltl düzeltmeyi üıtümüıe 
aldık. Bilmecelerin yine 1 kuruı
luk pulla gönderilme1l için çalışı

yoruz. Poata idaresini razı edinceye 
kadar yapacağınız bilmeceleri birkaç 
arkadaı bir araya gelerek bir zarf 
içinde ve 6 kuruıluk pul yapııdmp 
bize yollayıııız. Böylelikle bilme
celerioiı yine birfıl kuruıla gÖD· 
derllmit olur. 

Bugün Ne 
Oynıyalım? 

ilmik Geçirme 

Bu oyun için lizım olan ı•yler 

uıunca bir ip Ye bir de perdı 

halkaaı.. Fakat her oyuncunun 

bir ipi ile bir de halkası olmaaı 

ıart.. Resimde gördUğUnüı gibi 

ipin bir ucunu halkaya bağlar11nız. 

ipi tekrar halkanın içinden geçi

rerek bOyük bir ilmik yapanınız. 

Bir yere de bir direk veyahut 

kalınca bir aopa dikeninlı. BUtUn 

oyuncular bu ıopaya ayni uzak- ı 

lıkta dururlar Ye ipin boı ucundan 

tutarak llmikl ıopaya geçirmeye 

uğratırlar. Önce geçiren oyuncu 
oyunu kazanır. 

Başka Memleket
lerin Çocukları 

Bu Haftaki Bilmecemi6 

Korsan GCmisinden Ka
çanları Bulabilir Misiniz? 

Korsan gemisini görünce sa• 
hildeki on bir köylfiniln her biri 
bir tarafa aaklandı, ateı etmlye 
hazırlanıyorlardı. Fakat babasile 
köye misafir gelen Yılmaı bir· 
denbire aaklandığı yerden çıktı: 

"- Aman sakm ateı etmeyin 
dümendeki adam babama ben· 
ziyor.,, 

Sahiden de biraz ıonra gemi 

yaklaştı ve içinden Yılmazın ba
buı çıktı. Köylülere: 

·•- Korkmayın.. Bu gemiyi 
koraanlann elinden aldık. Siz.la 
köye hediye ediyorus,, dedi.. Sil 
timdi "köylüler nerede?,, diy~ 
cekslniz. Arayıp bulun bakalım .. 
Tam on bir tane.. Yerlerini i..
ret edip biıe yollayın. Biz de 
alze hediyelerini gönderelim. 

'r 
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Pip ile Pop iki kardeıti. Yüz· kekele;• dururken, Pop: 
leri birbirine çok benzerdi. Fakat "- Evlenmek Jatlyorum,, df· 
huyları hiç .. Pop çok tembel ve ye bağırdı. Bakoba da: 
yavaştı. Durduğu yerde uyuyordu. "- Elbıtte teninle evlenece-
Yataktan kalkmak bl:ı onu oka· ğim. Nikah memuru kardeflne 
dar çok yorardı ki dlnlenmek için "Bakobayı iatiyor mısın?,, Dtyı 

In,ilterede benllı on dört ya• tekrar yataaıoa girer Ye bir iki ıoracağı zaman. Ent demesi lçln 
pnda olan Simı baba11nın dOk· aaat daha uyur kalırdı. Piptı yarım saaat beklemek 1A11m. 
klnında Kembrfç Üninraiteıl için aksine mUthit çabuktu. Acelesin- Onun için bın de aeninle ıYle• 
bir yarıt kayığı hazırlarken... de borı•yl kırar dökerdi. Yalnız nirlm. Dedi. 

bir kabahab vardıı Keke!erdi. DnğUn gftnO geldi. Herk .. , 
Tath Bir Se• Plple Pop Bakoba isminde hertey, nikAh dairesinde hazırdı 

Küçlk Altayın en hoşuna giden bir kıza •tıktılar. Bir gön ikisi amma : Yalnız güveyi olacak Pop 

111 nedir, bilir misiniz? Kuşların cıvıl- birden Bakobayı aörmeyı aidi· ortada yoktu. Yine bir köııde 
&111 mı 1 Hayır! Gramofon mu, radyo yor!ardı. yolda Pop: uyumuı, kalmıtbr, diye dOtlD-

.. _ Ben Bakobaya evlenmek dnler. Hep birden Popu aramaya 
mu? Hayır! Karnı açken duyduğu teklif edeceğim,, dedi Pip: çıktılar. En 6nde Plp koıuyorda. 
çatal, katık ae&leri mi? llayııl "- Pop ben de,. diye cevap Çaotasıoa doldurdu)u konfetler-

Küçük Altayın en botuna giden verdi. Bir az yilrildüler. Pop e.. de hep yerlere aaçılıyordu. Nlha• 
aeı, İ§ Bankaeından aldığı kumbaraya nemeye başladı. Ve Gölnn kena• yet Popu yine bir atacın albnda 
bir nikel yirmi bet kuruşluk, hele bir naa bUıDIOp uyumaya baıladı. uyurken buldular: 
gümUı Ura atarken duyduğu tatlı Pip acele acele Bakobaya gitti. "- Aman öyle yogunum ki 

ı rer al Biga Sakarya mektebi 
Um ala ıon ıınıftan M. Ali Ay· 
caklar dUı, Duutpaıa ortamek-

ııngırtıdır. "Babbbkol:a... Se, ae ae .. nile,, ylirUyemiyecığlm,, dedi. Bakoba 
============::::c:.;.;:,;~..;.;..-=-ıı::=:ıı-====::z:::::::::::==::~~~~~~~~====~::::ıı:s gelinlik elbiaeainin kuyrupnu lkl 

tep 163 Raif Sanı, latanbul 6 ıacı ilk 
mektep ~ A dan 18 M. Nihat, Merıi
fon İrfanmektebi 11nıf 4 tın f 94 A. 
Selçuk, lttaobw 30 inci mektep ıınıf 
4 &en 314 Hayri, Slid 2 lnoi tabur 7 
inci Dl. K. Yiıbaıı Bay Celil kızı 

Türk&n, Salihli ankat Bay Hayri kııı 
Muar.zez, latanbul Kareal oteli Hayri 
Şe•ket otlu Dotan, Amuya ortamek
tep ıınıf l/B den 6 M Nafiı, Saray 
Çerlı:esköy illı:meJdep S tlnctt 11n1ftan 
M6 lihat, Eekiıelıir: Liıe orta 8 te 678 
Nezihey Bayan n Baylar. 

lrer lo• Heyoilu ZappoD kıs 
on •I•· liaeai 6 incl ıınıftan Ro-
caklar la .Ahıtocidu, lıtaııbul 

'9 uncu mektep 4/.A dan 143 Melihat, 
Boğaıici Liaeıinden 195 Şehim Ke
mal Bay ye Bayanlar. 

( Dnamı 1arı• ) 

EYYell blltlin modıH ince 
kartonun lıerine ıamkla J•pııtı· 
rıa. Kuruyunca etrafını oyarak 
•)'fi aırı çakarua. Oç koçak , .. mı 

Bir Resimden Hem Çinli Çocuk Hem De Vazo 

de noktalarla lfaretli çizgiden 
katlayın. Çiçekli resmi yapan 
ayının baıına a11n. Çiçekle dolu 
bir yazo olur. 

• c 
• • • ..... 

Üçüncll reımi auraanız bir 
vazo meydana çıkar. Sağdaki 
çocuk kafaıını koyunca da Çinli 
bir çocuk olur. 

kUçüğe tutturdu Pipi içloe otar
tu p nikih dairelİDı _ıötlrdL 
Neyae oiklh oldular. Nikihtd 
ıonra Pip konfet yerine cıbla' 
doldurduğu kumlan etrafa uwr, 
maya baıladL Fakat Bakoba bll 
çıkııtı ki.. Pop da Bakobam" 
elbiaeılnin ucunu çekip, aanlcl 
orada kıvrılıp uyumaya batJaclai 
iki knçnk tekrar •ordular. Baka. 
ba kuyrupnuo içine yine PoM 
oturtacak mııın? Bakoba hemea 
cevap verdL 

.._ Ne mlhıaaebıt artık ıv-

lendlk. Ben ne istene• yalnız •• 
yapacak. Bu defa etıjiml • 
tutacak. Sb oturacakainız,, zayaJla 
Pop artık kan11 •• 1Gyler1e yap
maya mecbur olduta için ıtll 
tutmaya mecbur oldu., 
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Niıan 4 

1 Ki Go•• Nu•• L BiR OLUN~A.. iki büyUk ~er .. hartk•r filmi birden gösterilmektedir. 
~ "UFA ,, filmin Hhhar yıldızı " BRlGITTE HELM ,, • u JAN 

MURAT ,, ve " MADELEINE OZERA Y ,, gibi sinema 
dllnyasının öç kıymetli artisti tarafmdan bliyük bir varlıkla oynanan ). ' • 4 • 935 8amenl,k aeyren Olur 1 

Damat Bey, Odasından Çıkamıyordu •• 
Yerimden b:le kıpırdamadım. 

Koltuk denilen şeyi bilmez de
ğilim. Gthey gelini, gelin oda· 
•ana götürünce bir dakika, iki 
dakika, haydi üç te benden ca· 
bası, beı dakika durur. 

- Şimdilik milsaade gtılllm; 

akşama görilştirüz meleğim r o .. 
yip çıkar. Çıkbktan •onra da 
para Hrper, selimlıtın yolunu 
tutar. 

Bet dakika geçmif, on dakika 
battA on bet dakika olmuılu. 
Damat bir türltı çıkmıyor; bili 
gelin odaımda. 

Kalantor hamfendiler kane
pelerinde, rahatlarında. Gelıe
lellm yaılı baıb, hayılyetli •• 
ntıfuzlu, diğerlllerl de var. MHell 
bilmem ne paıanın valdHI, Şaban 
Paşanın Kadınefendl, Mahmut 
Paıanın BUyük hanım... Bunlann 
ayakta beklediklerini g6r0yorum. 

Sabrım ttıkendi. iki deliye 
bir akıllı koymuılar. Çabucak 
kendimi yukarı atayım, gtiveyln 
anasmı bir kenara çekeyim ı 

- Kadınım bari HD odaya 
ılr, dııardakl Ommetimuhammedln 
ayağına kara•ı lnditinl otluna 
ıöylel Diylm diye dUtOndUm. Bir 
•olukta merdiYenl aıtım. 

Kaç kere kapıya tıkırdatmıtlar; 
hıılı hızfa vurmuılar; (clııandakller 
bekliyor, dokuz doğruyor!) demlt
ler. Gttvey banamııın dHe bari! 

Kaynanaya •6yllyecetfml •6y
dlm, içeri ıfrdi. Kapı aralanınca 
hemen ara•ına çömeldim. 

Gelin, sedirine ıeçmlt; 11rdeU 
de karııuna bir nndalye çekip 
ata biner gibi oturmut; fesini 
dizinin nıttıne koymUf, gelıla 
tıkardım ıohbet. Kimbllir ne tat•ıs, 
ne yavan, ne ıotuk llflar ı6yll
yor, ne saçma npanlar kıYll'lyor. 

Annesi, kulağına ne f111ldadıu 
fıııldadı, oğlan açmaı mı ağlı ı 

- Ô6rö6, horo• 6ttlll 
Arkaıından: 

- At martini Debrell Huan 
Dağlar lnle1lnl 

Kapının 6nll hıncahınç, herku 
içeriyi g6ıetleyor, bunları da 
duyuyor. Utancımdan beynime 
o derece kan hllcum etmiıtl ki 
bayılacak bir raddede iken ken
dimi topladım. Kapıyı naııl çekip 
kapadığımı ben bilirim. 

Güvey nihayet inaafa ı•lmlt 
otacak ki olanca kuvYetile Irana• 
df açb.. Şimdi de kapmıa .. iti•• 
nilhlandı, bir tOrltl çıkamıyor. 

Ytızll geline dönük, hayata ıltmif 
bayatı kalmıı halde ıözlerl evle
rhıden fırlayacak, iki çenHl ay• 
r&lacak. 

Çene kemltfnln yerinden çak· 
muı kadar Yecah ıey yoktur. 
Allah bir daha g6ıtermHin, bir 
tin eınerken batıma ıeldl de 
nncııından o anda bayıhverclim, 
tam iki saat ayılamadım. 

Şimdi mllaaadenlzle blrteJ 
ıormak latlyorum. Deli otlan 
ayrılırken, ıon ı6z olarak geline 
elbette birıey ıCSyledl, Bu cibll· 
llyette bir kimse ne diyeblllr ? .. 
Dllıllntın, bulun bakayım. 

Nafile beyin yorup kendinizi 
llzmeyin; aöyleylYereyim: 

- Sakan kocakanlann IÖzllne 
kanıpta çiftetelliye, miftetelllye 
kalkma gUlllm, ıonra karıımam 
laa... Oynama gtındllz aatarım 
aeni! demez mi? 

Oracığa arkaüıtll ıerlliverml
fİm Rüyada sayıklar gibi etrafa; 

- Yanucuklanma çifte kum-

rular fibl karıı karşıya görlince 
ıftrur baygınlığı tuttu; kalabalık· 
ta ıaframı kabartttl Diyiv•rmiıim 
amma dilimin naaıl oynadığına 

bili, ıu dakika blle tatarım. 
Alttarafıaı g6raıedim, zira 

kendimden ıeçmitim. 
Zırtullab, merdivenin Oıt ba

ıınCla, orta11nda, aıağı•ında o 
kadar para aerpmlı, o kadar pa• 
ra •erpmlf ki haddi hesabı 
y~kmuı. Yukarıda, kırmıaz kor
deleler fiyonıolanmıf, darphane
den benOz çıkmıı çeyrek liralar; 
ortada, yine kordele bağlı, tıkır 
ııkır çeyrekler; qafıda çil iki-
likler, kuruılar... , 

Çenıl Binnaz hanım diyor kiı 
- Göz kararlle tahmin et• 

tim, bin liradaa f aıla11 var ek•lil 
yaktu; Hamal yllkll kadar •ik· 
keydL 

Çeyrek liraları ıeçtim, bir 

çil kuruı bile ele ıeçiremedlğl-
• me ne buyurulur ? .•• 

Şu anda, içinizin ılddetll blr 
merak aeçirdiğine eminim. 

- GllYeyln bu ıirzolduklarım 
glSrOnce genlin ne hale aeldi? •• 
O derece ba11a•, alafranııa, ça
tıpıb bir kazmıı, yllrej-lne inme
di mi? Baygınlıklar, aygınbklar 
ıeçirmedl mi? diye •oracakamız. 

( A&-kaaı Yal ) 

ı BugUn: TAN sinemasında' 
Znldne, ,Ozellitlne doyulmayan 

aoaenin en nefia filmi; 

ŞOPEN ve AŞKLARI 
Geleeek Pasar gUaG pro~amı ; 

ÇILDIRTAN DUDAKLAR 
LILIAN HARVEY. JOHN BOLES 

Her iki filmde düaya haberleri 

Iıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 
Kiymetl 

Lira 
MERCAN ı Btlytlk Yeni Han Kat birinci eaki yeni 7 

HJllı mağazanın 112 payı 306 
GALATA ı F ermenecller caddeıi eıkl J•DI 59 aayılı 

: dllkklnın 68112016 Payı. 976 
YEDIKULE ı Ktırkçl batı Htı•eyln ağa Y edlkule cadde1I 

Hkl yeni 2,4 uyıh iki evin 42/240 Payı. 260 
MERCAN ı Samanviranl ani uzun çarıı cadde•I eıkl 

324 yeni 105 ••yılı dtıkklnın 3/90 Payı. 29 
YEDIKULEı Çlraııı Hasan iki ylzltı Çqm• çıkmazı e11d 

44 reni 1 nyıh eYin 1/2 Payı. 243 
FENER ı Cebedbaıı SultanHlim caddHI ••ki 41, 41 

Mllkerrer yeni 63, 65 a11b •Y Ye dUkkl· 
aın 15/120 Payı. 170 

KULEDlBl ı Şehit Mehmet paıa Oıtllpçtller •okatı eıkl 
1enl 2 uyılı dllkkAn. 173 

YENIKÔY : Ayanlkola Çifte kuap aokak Hkl y~al 1 
nyıh eYin 1148 PayL 72 

MERCAN ı Paıtırmacı hanı eaki 9, 10, 11, 12, ıa 
ayıL odalar. 576 

Yukarıda yazılı mallar T /4/935 Pazar ,nnı aat on d&rtte 
peıln para Ye açık arttırma ile ayrı, ayn aatılacakbr. isteklilerin 
ytızde yedi buçuk pey akçelerinl Takti muayyenlnden eyyel yatar-
malan. "F.,. "1412,, 

Belediye Sular idaresinden . 
4/4/935 Perıembe gtınn 1&at 21 den lrtHl Cuma ,nntı ••at 

16 ya kadar Ameliyat dolayıslle Kurtuluı 1emtlnde terkoı ıuları 
kesilecektir. Bu saatlerde Beyoğlunun Tarlabaıı, Kalyoncukulluk, 
Aynalaçeıme, Ağahamamı, Yeni Çarıı, Kule dibi, mahallelerine de 
az IU Yerilecektlr. Muhterem halka ilin olunur. u11os,, 

- ---

ÇALI Kuş·u 
Bu hafta çıkıyor. 

Belediye Sular idaresinden 
EYvelce 3/Nlıao/935 Çarpmba gtınll •aat ikide ihalesi llAn 

olunan kul'fUD boru •• bronz musluk mllnakaH11 ıörDlen lllzum 
&zerine 8/Niaan/935 Pazartesi stlnll •aat ikiye bıralolmı9br ... 1698,, 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
MECBURi 8ATI' 

19SS Niaanın Beılaci Cu•a tini 
aabahı aaat 10 da 

Beyotlunda Claburiyet caddeala
de ( Surp Arop ) Amerikan ıarajı 

karııaında 33 nu•arah Surp Arop 
epartmanın 8 iael dalreainde mevcut 
çok ,eıel e11alar mlzayede ile .. t ... 
lacatı ilin olunur. 

Gri kaplama tifonyerll moden 
yatak oda takımı, mahon kaplama 
dlter bir yatak oda takımı, modern 
yemek oda takımı, yerli metin yası· 
hane takımı, •alon t;.kunı, biblolar, 
laıiliıı: bronz keame ve ilke karyo
lalar, Kolombiya marka rramofoa, 
kadife perdeler, au takımı, klbik ma• 
aalar, aedef tabureler, aynalı dctJap• 
lar, toeet portmante, klbik elektrik 
aYiaelef', sobalar, ·duvar ve · brold 

lsbınbul ikinci lflh memur• 
lutundan: Müflia latanbulda S•ltan· 
hamamında 7 numarada laalıcı Yuvan 
Murat otlu maaaaına mlracaat eden 
latanbul mulaakemat mtidlriyetiain 
hazineye alt olmak Gzere latedltl 333 
lira 72 kuruı alacatın S inci ıua1a 
kabulGne ve bu auretle aıra defterinin 
dlzeltilmHine lfll.t idare lae1etince 
karar nrilmit oldutu illa olunur. (10126) 

IKaf,lp - 2121 numarala arabac .. 
lak VHikamı kaybettim. Yenialni ala· 
catımdan eakiainin hlkmG ,oktur. 

Muatafa otlu lbrahim 

konaol aaatlan, Anupa lSrme hazır 
bahçe tak•mı, aalona ait •11alar, 
buıı:luk, 1Hl halde muf3mbalar YHa• 
ir •tJalar. Nefi• bir Alman plyanoiu 
çapraat telltAnadolu Hccadeleri. 
( Apartman dahi kiralıktır ) 

VORONZEF 'ın ESRARI 
F ranıızca ıözlU heyecan, ihtiraı Ye harikalar filmi 

Ayrıca : Memleketimizde yapdan filmlerin en ııOzeli olan •• 
Şehir tlyatroıu artlıtleri tarafından oynanan 

BABDI BENi ALDATIBSA 
Türkçe ıözlil bUytik operet - Zevk Ye neıeler harikaaa 

Rejiıör : ERTU~RUL MUHSiN - Mtızik MUHLi~ SABAHADDiN 

Bu kadar fedaklrhl• raımen flyetlarde zem yokt~r. 
Duhuliye "20 ,, kuru,tur. Telebelere ayrıca tenzlllt. 

Btıgftn gDnrlü~ taltıbe mRtineııi vardır. M11tiaeler: 2,80 • ~.80 ıunre 8,80 da 

Bu akşam S A R A V Sinemasmda 
JULES MA RY'nln şaheseri olup mukaddema ıesllz kopyHI 
ıılSaterildiği Yaklt btıtUn lıtanbul balkının rağbetini kazanmıı olan 

ESRARENGİZ HANE 
fi!mlnin alhdG yeni kopyHI dahi umumun memnuniyetini mucip olacakbr. 

Bu 7eal kopJ•ı en debaklr artiatler tarafından temall edllmiftir. 
Uaveten: MlNNIE'nin KAÇIRILMASI renkli ve sengin bir SlLL Y SENFONİ 

FOX JURNAL 

~ Mevsimin en bUyllk ffiml 

BİİYİİK OYUN 
Jaques FEYDER'ln eseri 

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

Amerikamn dtınyaya ıon •Öıll 

MAKiNELi ADAM 
Akılları durduracak derecede he7ecu n deht•t filmi 

DOnden IUbaren pek bll1llk mu~affaldyetle 

AL KAZAR sinemasında 
devam edi7or. 

Siz de ıf din glSrlln ve takdir edin 

.--~ Bu hafta S O M E R ıinemaımda ~--, ... 
En ıtız•I ve zengin ej'lenceler 

En neflı tarkılar 
En dilber ı••ç kazlar 

RUDY VALLEE Y• ALiCE FAY tarafından tem.U edilen 

AŞK ÇiÇEKLERi 
._ __ _. Blytık r6vl filmi. lı&Yeten : FOX JURNAL ._ __ _, 

Bu aktım T R KO Sinemaımda 
BOtlln dlnyaca tamlmıt beıteklr 

( Frenz Lehera ) ın unutulmaz .. heaerl 
.. GERN HAB'ICH DIE FRAU'N GEKOSST ,, 

PAGANiNi 
" Ben kachnları zevkle Gpmllıtüm ., 

Mtıltesna bir musiki • FeYkallde bir temlll 

IVAN PITBOVITC:B • ILIBA ILLIABD 
lıAYeten : RED STAR Varyete filmi 

Yerlerlnlzl evvelden tutunuz. Tel 40890 

Mevsimin en btıyOk filmi .-------• 

B0Y0KOYUN 
Jaquu FEYDER'in eHri 

- ·-----
BU AKŞAM Şehzadebaıı T u R A N Tiyatroıuada 

~~ De~EaFTşAidLYA~.0!!'o~!!!~~k ~ kızı Kemanı K O N & E A 1 

Naşid Y8 Arkadaşları {ARZUHALCİ MEHMEO EFENDİ) VoclY112perde 

Cuma gUntı gllndliz SEKı·zı·Ncı· vodYil il Varyete nu~erolan, ıololar 
ye ektamı 4 perde Canbaz, guzel proıram. 

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

namına Karaaiaç mfte1seseabce idare cdi'.ecektir. Bu tarihte dopo
larda bulunan eıyamo sahiplerinin hüYiyetleri mOeuesemi:ıce mal6m 
olmadığı cihetle 1 Niıan 935 den evvel depolarda mevcut •ıyadan 
çıkarılmak istenileul~rin nev'i ve miktarı ve markalarlle kime alt 
olduğunu mtıbeyyin ) apılacak beyannamenin mezk6r depoların eıld 
mllteahhidi olan lstanbul Kasap\ar Türk Anonim Şirketince taıdlk 
edll,rek getirilmesi, bu yolda Yeaika ııöıter;.meyn 9fya1Hın çıka· 
rılmaıına imkln olmadıiı bildirilir. ..1627" 
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İTTİBAD ve TERAKKİ 1 

8 inri lol'lım J\o. 243 

l\'a~ıl C-oğdu ? .. 

/!.'asıl Yaıadı? .• 

Nasıl Öldü? 
t<er llakkı mahfuzdur. 

4 • -! - 9,3 • 
ı ·yafı~il~1========================::::::=:=::::::::::::::::::::::::::============ 

Tevkifat için 
Membadan 

Bahane Arıyanlar iki 
ilham Alıyorlardı •• 

Madde 11 - Iıbu kanunda 
muharrer cllrUmden dolayı taki· 
bat v• tahkikata iptidaiye, idamın 
vukubulduğu •. veya (imirl idam)m 
ikamet eylediği veya b\Jlunabile
cegl devairde icra olunur. Ancak 
muhakemat, Dersaadet Cinayet 
mahkemesinde rüyet olunur.] 

Mühim maddeJerinJ aynen 
naklettiğimiç fU kanun teklifna· 
mesinin altında, vakıA (Divaniye) 
meb'uıu Fuat Beyin imzası görll· 
nUyordu. Halbuki Fuat Bey, bu 
meselede tamamile bir ( göster
melik) Yaılfesi ifa ediyordu. 

Tevkifat için sebep ve bahane 
arayanlar; başlıca iki membadan 
• (Ahmet Rıza Bey) ile (Saray) 
dan • ilham ahyorler .. Ortaya iç 
(aebep) atıyorlardı. 

1 - Suiistimal nı lhtilb. 
2 - Haksız yır1.; ı~ am olu

nanlar. 
3 - (T ehclr) •• (takti'.). 

Bunlardan ikisi, ortaya ablmııtı. 
Fakat ikiıide aym kaynaktan 
taimııtı. Nuhtelif maddeler göı· 
tererek ( eabak polis müdürlerin• 
den Halep valisi Bedri Bey ) 1 
ittiham edenler, tekr - · bir araya 
gelmitler.. Bu kaı.u.. layihaaını 
vUcude getirmişler.. intikam ıa• 

hasının zeminini ihzar oylemitlerdJ. 

ÜçUncil hlicum kuvveti olan 
( tehcir ve taktii ) meaeleılne 
gelince: Bunlarında mUzakerahna 
ıririşmişlerdi. Bu bUcum, en kuv· 
vetlisi olacük.. Ve artık ittihatçı• 
larm ellerini, ayaklarını sımııkı 
bağlıyarak onları kıpardıyamıya• 
cak bir hale koyacaktı. 

Lakin bunun için kanalı biraz 
daha genişletmek.. Ve tikiyet 
kaynaklarına, biraz daha kuvvet 
vermek lüzumu hl11edilmiı, - o 
zamana kadar ittihatçıların leh Ye 

aleyhinde • henüz aon hUkUmle· 
rlnl vermemit olım rum meb'uı· 
larda bu iılere iıtirak ettirilmek 
iatenilmiıtl. 

Oımanh mecliıi meb'usan bi
nasının bir köşesinde, adeta bir 
( şiklyet b"rosu ) teıekkül etmit· 
ti. Burada ırizliden gizliye mUza· 
kereler cereyan ediyor.. Cereyan~ 
lar idare ediliyor .. Mecliııe verile· 
cek takrirlor, liyihalar!a; hükume
tin (ittihatçılıkla maznun ) AzA· 
larını kabineden atmak · lçln 
iıtizah maddeleri hazırlanıyordu. 

Mllotekimler, nihayet ellerin· 

deki sob ko.darı da ortRya at• 
mışlar .. uzun müzakerelerden aon· 
ra, fU takriri yazmışlardı. (Bu 
takrir, yalnız ittihat ve Terakki 

taıibinde değ:J, onu takip eden 
devrede de vukua gelen milesıif 
had iıata bir dönüm noktası teş· 
kil etmiş •• aynı vatan evladı ara· 
n 18 birtakım muhterislel'·o koy· 
duklan kundakları ateşlemişti.) 

- Aynen -

Meclls Meb'usan Riyaset 
Cellleslne 

Malum alileri olduğu üzere 
nı,mlekette, bet senedenberi 
( icraat hükumet) namı altında, 
tarihte emsaline tesadüf edilme· 
Y.~n birçok ahvalielime görülmüt· 
tur. Şöyle ki: 

1 - Ermeni milletine menıup 

clmaktan başkll h:çbir cUrUmleri 
bıı:u .ımıyan bir mil) on nüfus, 
kadınları ve çocukları da istisna 
~di llıle}erek katlü.Lilif edilmişlir. 

2 - Laakal kırk asırdanberi 
memlekette mede . ~ eti ı dmiliha· 

kikisi olan rum tınaurt.ndan, 250 
bin nüfuı, hududu Osmaniyeden 
tardedi '.erek malları müaadere 
edilmiıtir. 

3 - Kablelharp, 550 bin Rum 
nüfusu, Karadeniç, Çanakkale, 
Marmara ve adalar denizleri ie• 

vahil ve havaliı.nde ve 1air ma· 
hallerde katil ve imha edilmiştir. 

4 - Memlekette, anasırı gayri 
müslime, icrayı ticaretten men 

Dün 

edilmit ve ticaret, yalnız erbabı 
nüfuzun yed inh'sarma terğedllmit 
olmakla bu yüzden bUtUn efradı 
mJJtt, adeta SO) ulmu9tur. 

5 - Meb'usandan Zehrap ve 
Varteks Efendiler ifna edilmiı· 
lerdir. 

6 - Arap kavınocibine karıı 
reva görUlen ıu muamelit, timdiki 
felake.lerin başlıca sebeplerini 
te,kil et mittir. 

7 - Seferberlik vesl!esile teı· 
kil edilen amele taburları efradın· 

dan 250 bin kişinin açlık ve mah 
rumiyetten mUteessiren telef ol• 
malarına aebebiyet verilmittir. 

( Arkası var 

Gömüldü 

Otuz aenedenberl lıtanbulda ıazetecilik yapan •• eYvelki gUn 
gözlerini hayata yuman Bay Vartanm cenazeal dUn FerlköyU mezar
lığma gömüldü. Cenaze ailesi efradı •e meslek arkadaılarından bir 
çoğu tarafından takip edildi, mezarına çelenkler konuldu. Reaimde, 
bu eaki gazetecinin cenazesi toprağa indirilirken aörülüyor. 

(KALİBR 54) REVUE KOL SAATLARI 
MÜKEMMELCEPSAATLARIKADAR 

DAKİK VE TAM AYARLIDIR 
Kol aaatınm cep saatı ile •ynı 

presizyonda olmaaı pek nadir bir 
keyfiyettir. 

HalLuki, KALİBR fi4 REVUE KOL 
SAATi en tiddetli fizik hareklttan 
bile kat'iyyen müte.eHir olmaz, ve 
aya rı pek güç bozulur. 

Ru aaatirı batlıca husuıiyetleri: im
ti yazlı •~niye çark ; l.üyllk ç a rk 1 hu
auai dit dizisi, kuvvetin mükemmelen 
n" kli, LGyük tavla, tam ve dayıınıklı 
ayar, gay~t elhtiki ve ku"vei mikna
tiaiyea:n ~en ari ''NİVAROX,, p:ındolu. 

E 

SATI$ YE .. LEAI: Beyoıilu. fstlkıaı Cad. 
3 9 9 No. ıu S. MISIRLL 
Ca lat•'da, TUneı aok . 29 No lu MEYER 
SAAT TiCARETHANESi ile 

Ba~ııca eaatcllerde bulunur. 

REVUE Fabrikaları Tür.oye sat•t tU· 
besi; İstanlul, Bahçekapu Tat han No19 

Adana asllye hukuk hAklm• 

llöinden: Ad. nanın yeni iataa:yooda 
yağcı Bedevi uaıta Mustafa kızı Ane 
n aoıı d iğeri Firdöva n müddea aleyh 
kocaa ı lsh nl:.u!da Beyaııtta Esirkema) 
maha lesinden ~4 ııumaralı hanede 
Ahmet A'iedJ in altyhine Adana ea
liye hukuk m&hkemeaine açtıfı feshi 

ni' ab dava s D D icra k · lınan muhake• 
meııi nde merkumun ikametgAhı meç
hul o · duğund· n davetiye ilanen tebliğ 
edi!m ' t o' duA'u halc!e mahkemeye gel· 
nıed ğindt-n gıyd.p kararının dahi ilA
nen tel liğ'ne ve muhakemenin 6-5-935 
tar;Jıin• rnüa _dif Pazartesi ıUol aaat 

( Toplantılar, Davetler ) 

Hiliiliahmerin Çayı 
Hilaliahmer Takaim ıubeal 

tarafından T epebafında " Kaza 
ditalya ,, salonlarında yannkl cuma 
günü aaat (4) den (9) kadar süre
cek bir danslı çay verilecektir. 
Dana aralarında aile yavruları 
tarafından varyeteler yapılacaktır. 
Duhuliye bir liradır. 

içki Aleyh tarlarının Yeni 
Bir MUsamereal 

Yeşil Hilalin 15 inci yıl döntı· 
mtl mUnasebetile yarınki Cuma 
gllnll saat 14,30 de içki aleyhtan 
g•nçler tarafından Fran•ız tiyat· 
rosunda bir müsamere verilecektir. 
Iıteyen gidebilir. 

CUmhurlyet Gençler 
Mahfelinde 

Beyot'.u CDmhuriyet Gençler mah
feli tarafındr n, yarınki Cuma gClnQ 
1aat 14 de C. H. F. temall aa)onunda 
on bet günliik temsiUerlnden birini 
verecektir. l.teyen gidebilir. 

Zührevi Hastahklar Kursu 
lstanbul Halkevi aalonlarında 

dori ve zührevi haatahkJar kuru• 
mu idarealnde bir zührevi hasta· 
lıklar kursu açılmışhr. Bu kurs· 
lardan birinciıi önümüzdeki Pa· 
zartesi ıaat 18,30 da Dr. Nuri 
Osmanın bir konf eranslle başla· 
yacaktır. 

9 za ta' ikma ve gıyap kararının bir 
nüsha aının mahkeme dfvenhaneaine 
aııı'mu·na karar verilmlt oldu
ğundan bet gftn :zarfında itiraz edip 
mahkemeye gelmediği takdirde muha
kemenin gıyaben icra kılınacatı tebliğ 
makamrna kaim olmak there k"yflyet . 
itAn o~unur. 

,--------~--,ır------------, 
Kadın, Erkek 

ad ve soyadları 
Ünlnnlte ,· oçentlerlnden Bay Maral 

Okay aoyadı yaHıına uygun olarak bir 
aerl eaaı ad ye ıoya<tı bulup 11ralam19tır. 

Bunlann bir kıımmı herglln bu 
ıUtunlarda yazıyoruı: 

Bu mllnaHlıetle Bay Maral Okay 
diyor iıl: 

• - Sözlerin blrletmetlndcn yaptıjım 
b n bet yUz denlll adlarla çahtırken, 

Hldden geçen b 'r bllget her çai ııözü

mGn ılnUndc canlı duruyordu; TUrklatanda 
okulda lkea (Borı=Kurt) adında olan 
bir arkada91m, Toıundan (birdenbire) 
Ajsam adını alıYcrmlttl• Bu ad defl9tlr
me Mekkede olmu,. Arkadatunın babaaı 

hacda iken onun için de haccl halde 
yaptınnak fıte:nlt ye Borı adı•ı 7aıdı

rırken orada bu ad kaba buhınmut •• 
Aisama çevrilaılttlr.,, 

A9ajıda ynılın TUrkç• adlardan ka
dınlar için uygun olanı (k) vo erkek için 
uygun olanı (e) harfile göıterllmlttlr. Yan· 
lannda (ı) harfi bulunmayan adlar d• 
ıoyadı için elverltll ı<Srlllmli.ftUr.,, 
Uğurer Utkuata Uluad 
Ulu tuğ Uludenlz Uluğdanb 
Utkukapı Uğurkoy Ulugöl 
Utuı ad UluflSr•ek Uluibek 
U.uğay Uiurel U uköy 
Uğurçaf Ulu bat UludlJ 
U:uay Utkutan Uğur ot 
U uılilkll Uluikaya Uluada 
Uğurkan Ujuryurt Utkutuf 
Uluğad Uluel Uçm•iııll 
Uguryay Uğurt•t Uludai 
U;ugOn UiuilJöl Uğuryol 
Utkuyol Uçakyol Utkuad 
Uçar,ol Yurtkan Yeuitui 
Ulujtepe Yerkuı (lı:) Yerkul 
Utkuay Yoldat 'r ılbitllıa 
Uçkıçyol Yurtlllkl1 Yurtylin 
Uğurdağ Y ertanrı Y eoUllkl 
Uluaay Yurttuğ YerglJJ 
UçkıçylSa Yenlçağ Yurtada 
Utkuyıldıı Yarımay Yeşilyurt 
Uçar yön Y eray dın Ytıre 11701 
Uğuray Yurtdq Yealkent 
UçakyUn Yanar dağ YurtkÖJ' 
Uçaryıldız Yerot (e,ı) Y enlgöl 
Üner Yurtarmak YurtgOn 
Üngün YazgUn•t Y6nlaydm 
Ünad Yenldeaia Yurttan 
Ünyol YurtııöJ Yeşlldaj 
Oakan Yerkaynak(e,ı) Yeryol 
Ülkllyön Yayk•f (k) Yurtdtl 
Oıtyol Yenlad Yazi•Ç 
Ülklltui Yurttakl Ynlay 
Ünverdi Yerkız (k) YurtkOJ' 
Ülkller YurtyoJ Yaşılon 

Ül kllyol Yazgöntll YISndaı 
O:kU.erdl Ytııuekada YurtaJ 
Ond•f Yurtdai Yurttaı 
Ülküdll Ye9lltepe YenlJÖıı 
ÜlkUbttlı Yerıu Yurtot 
Ündll YurUln Ya:a:ay 
OJkUt.n Yenldai Yetlll•f 
Ontuğ Yurt ay Yut~önW 
On ot 
Oaa:r 

1 

'---------------------
Adana asliye hukuk hakim· 

illinden= Adananın lcadly• mahal· 
lesinden Aluonyalı Mehmet Recep 
n hemtireal Saflyenin lcadiye mabal
Je1i nden Vııafi Polat karıaı Kudret ve 
Döteme mahalleaindın Ayinlabl Nuri 
kar11ı Hüanüye ile tapu ve iakln 

daireleri aleyhin• açbfı tapunun 
iptali ve lpotetin kaldırılmaaı dava• 
aında milddeaaleyhlerden HllanDyenin 
ikametkAbı meçhul bulundutuadan 
gıyabında mahkemiye dnam edilerek 

Alaaonya mübadillerinden mCltcYeffa 
Recebe tefviz edildikten aonra Kudret 
hanıma lkincl defa tefviı:en verilen 
hanenin tapuau verilmek aurotile vaki 
teııci in yolauz oldutunu bilditi halde 
Hilsnüye tarafından ipotek teaia 
edilditlne mtıtedair mumaileyhanın 
yemin icrasına karar yerilerek keyfi
yet ga:ıetelerle ilin edildifi haJde 
yemin için tayin olunan JrGnde . mah· 
kemeye gelmedij'inden yeminden 
kaçınmıt ve yemin edeceti vakiaların 
aabit olmut •< yılmaaına glyabıncla 
karar verilerek muhakeme, Niaanın 

30 ncu Sah gUnU 1aat 9 a b1rakılmıt 
oldujundan itbu i l in tarihinden 
itibaren aekiz giln içinde mumailey
hanın arzulıalla ye.:r.in edecej'İnl 
beyan ve muhakeme ırününde mah-

kemeye gelerek yeminini yapmuı ve 
ak.si takdirde yeminden kPçınmıt 
oldutuoa ve yemin edeceği vakiala
rın aabit olmuf aayıl d ığına dair 
verilen kararın katileterek eeaa hak
kında hüküm verileceği usultı mu
hakeme kanununun 337 inci madde
alne tevfikan ilan olunur. 

Emrazı dahiliye _, 

Verem, Göğüs 
Miitehae"4ısı Muallim uoktor 

ŞEKiB HABiB 
Avrupa<lan <l(inmü9tur. Ayasofyıı. 

Yerebatao, Hacı büleywan apartma
nı Cumerteııı, Pazartesi, (.'arşamho, 
PnşPmb~ (\ğ~ı· ıl Pn 11nnra Tal ~303 "ı 

Nöbetçi 
Eczaııeler 

B ugece nölıetç i eczan eler ş ıın?ardır: 
İstanbul tarafı; ~ · lızadeha:;ı - .\ .. nf, 

Aksaray · Ziya Nıır , EJ , rıı k.ıı• ı 
Arif, Şehremini -A. Hıımdi, S ı ı ııat· 

ya - Erofilo~, Kuçii kptızarda -1\ii
çükpHzar, E yiipta -Hikmet, Liıl eli-

de -Sıtkı, Fenerde · Emilylltl İ , Ca
ğalogluude. -Übı-yt, Balıçeka pıda 
-A. Rıza, Bllk ırköy • ~Ierkez , Hr.
yoğhı tarafı: 'l'ukeimde -Dl'Ull ~u

da, Yenişehirde -S. Barou<tk) a rı, 
'fakaimde -Ertuğrul, Gulatad l:l - 1\a
raköy, Şişlide -Şafak sokag n cJa 
N argileciyan, Kaıru nı paşadıı. • Yeui· 
turan, Haaköy • Yenitürkiye, Kadı

köy tarafı; .Modada F ıt İk t~keııder, 
Pazıuyolunda Namık lıımet, Büyük- ı 
adada- Halk. 

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

AKAY 
1 Ş LE ·, M ESİ 
Müdürlüğünden: 

Halen tatbik edilen Cuma 
illnlerlne mahıu• Kış tarifesi
ne aşağıda yazılı aeferler ilave 
olunmu1tur. 

Saat D. Saat D. 

, 8,45 Köprüden 10,30 P.oıtancıdan 
9, 10 Modadan 10.55 Kınalıdan 
9,20 Kalamıştan 11, ıo dı rıazd Rn 
9,40 C. Bo•tanından 11,25 Hey b e iden 

9,50 Suadiyeden 11,40 BU>U .. a d ayn 

10,00 Bostancıya 

Saat O. 
l 7 , 35 BUyükadadan 
17 , 50 Heybe:iden 
18 , 05 Burgazdan 
18, 20 Kınalıdan 
18 , 45 Bostancıdan 

18 , 55 Suadiyeden 
19 , 05 C. Bostanından 
19 , 25 Kalamııtan 
19 , 35 Modadan 
20 , 05 Köprüye 

209 No. Ju ıeferln başlangıcı 
Pendikten aaat 11,45 ted:r. Bu 
ıefer Kartala da uj'rayarak 
Adalara geçecektir. ,.1704,, 

Dr. &Arız CEMAL 
Dahiliye Müte/ıasşısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cuma.dan maada her 
21044 gün öğleden sonra 

BANKA KOMERÇiYALE , 
iTALYANA 

Sermayeıi L iret 700,000,000 
İhtiyat ak9esi ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslnvya, 
Lehistan, Romanya, Bulgıı.rıstao, 
Mısır, Amerika Cemahiri .Mütte hidet;i, 
Brezilya, Şili, Uruguay, A rj~nt in, 

Peru, Ekvatör •e Kolumbıyada 
Afilyaeyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata. Voyvoda caddesi lüırnköy 

Palas ( Tı>lef. 26!1 121 J/4/':ı ) 
'ehlr dahllindekl acentelerı 

1 
h tanbulda: Alaleuıciyao h lı ıı ud.:-ı 

Telef. 2821. Beyoğlunda: Lı tıklal 
cadde11 Telef. 1046.Karopiyo dıı ireııi 

1 Borsada Telef. 1718. 
\t iZMİRDE ŞUBE , 

Sipahi Ocağmdan: 
Başkan ae ~imi toplantıt1ı 1 /.!f!l3:S 

cuma günü saat 16 ya bırakılmıştır. 
Saygı l ı üyelerimiz D o gün l.ıulı ııınıttla
rını dileriz. 

------------- ---
lstanbul ikinci lflfis Memurlu-

Qundan; Müflis S. H y m idare Jı eyet:ne 
Tripo ar a oda akt •dilınit ola:ı su 'h· 

namenin milz , keresi için cdncald laran 

ayın 10 uncu ça ı 1 .1mla iÜ ı ü ı1 at 
14 de İkinci iflas c airuinde ha:ıır 
bu : uıımalan ilin o unı. r. ll0127) 
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1 
Tıpkı Kendisi ~ ı Dünya Kadınları 

Yıldız Sarayında 
Yüzlerce Meıhur Kadın 

lstanbula Geliyor 

BB•BB &OL Gibi ••• 
Muhanin: A. R. Tefrika No. : 70 t 
Sadık Bendeler! •. u 

Kadı Zülali Zade, Derviıe Yaklaıtt: " Kuzum Evlat 
Bir Müıkülümüzü Sen Halledebilir Miıin? Dedi.. ~~ 

(. 
Ziillll zade; bir mlldddet der .. 

dan tepeden, abvallaleme dair 
afaki ıeylerden bahsettikten ıonra 
nihayet mabada ılrifmi~: 

- Kuzum, evlAtL. Bir mUr 
kOlUmilz var.. Acep aea buna 
halledebilir mimn ? .. 

Dervlf efendi, bu auale hayret 
etmişti. lstanbul kadıaı, ~oskoca 
ZtilAli Haıan Efendi gibi ulema· 
yıben.1mdan bir zat; naııl oluyordu 
da mlltktilllnO, kendi aibl iclz 
bir imam parçaaına ballettirmek 
latiycrdu?. Bu hayretini ıaldaya
mayan dervif efendi, hemen eU .. 
rlni dizlerinin tlalllna koydu. N .. 
maıda tahiyata ohmu' gibi, ayak 
parmaklanmn ucunda clotrulduı 

- EataifuruU.h, mevllna.. 
Hl.ta huıurunaıdan hlzler, kill 
oluruz ki llzler aibi ulemadan, 
kOberadan, fudelidan zevatl ki
ramın mllfktlllerinl lsan edebile
lim. EğerçJ, matltp hizmet lıe.. 
Can ve bq De laazms. Ne irade 
bu} urulur? •• 

Diye ıordu. 
Birdenbire Kadı Efendlala 

,aıleri drur De doldu. Sanki 
kulağına fısıldanan fU 16zleri du
yar gibi olmuftu: 

- Aman, hocam... G6zllnl 
aç, ifte ıana aadak bir çöma 
daha.. Hem de, en bOyllk dllf
manın olan Saclraıam lbrahl• 
Patanın aarayında:. Bu ada1D1 
kendine daha •la batla.. GOnlhl 
sBnD var, ftlnln aaatl nr. Elbet 
una lhım olur. 

ZOltH ffaaan Efendi, harnana 
ıenlt deliklerine birer tutam an
ff1e daha yerletllrdL Ve ıenra, 
lumbımlqan bir ...ı.: 

- Berhudar ot, evlat. .• Canın 
Ye baıın aai olaua. Şimdilik mat
lObumuz, ne can ve oe de baıtır. 
Eh.. Efünmez.. Eğer dlnD de•lat 
_ujruna !Azım olurıa, ona clml•tm 

birden feda ederiz. Şimdi pleJlm, 
mlnahnu fiyhimize •• Bizim ahibb .. 
dan birinin bfl'adu bir akrabaaa 
a-elmiftir. latanbalun acemiıldir. 
Bir hafta mukaddem hanesinden 
çıkmıf.. ve a-aip!ere kanımııtır. 
RiYayete nazaran belindeki ke
merde bir hayh dlnyaLk •armıf.. 
Mal6m a, aç nmanda11z. Acep 
bu oğlancağızm baıına bir hal mi 
a-eldi. de} u meraktayız. Bilirim 
1en kalağı delikmndlr. Acaba 
Bqiktq cİYannda b6yle bir 
aceminin dolqtığl.. Şunu bana 
araıtanp ıoruıturdufu kulajana 
çarpb mı, derim?. 

Derviı Efendinin ayafl aaya 
erdL Geniş bir nefu alarak Adeta 
lçinclea bir: 

Ooohl. 
Dedi. ÇOaldl o, ilme Ye akaide 

alt bir ıual karpsıada kalacatuu 
zannetmiı.. ZüllH zade gibi derla 
bir ilime, ne ceYap vencejiodea 
endife etmlttL 

Genç imam bir hafta zufuada 
gardlklerini " ifittiklerlnl zihnin
den a-•çirdi: 

- Hayır, ef•dl hazretleri. 
C.Yabaaı Yerdi •• Kurnaz Huaa 

Efendi, mabacLnda bir mfkdar 
daha ilerledi: 

- Bu bh' hafta mGddet zar
fında.. Hiç o dwarda bir daa1et 
filla Yllkah•lcla ••? 

- Haıa, efeodi hazratlerL .. 
8uıGa dllaya, JUID ahret. EtJıedl 
billah, ne a-3rdtlm, ne ifittim. 

- Pek 111.: Hap Ye hqa, 
kimaenia haddi değil ..... 
olabilir!.. Yine bu mllddet ar
fmda zorbalardan ft9airedn.. 
Mı•ı 11 • Sarlaot, filla bir adam.. 
Sarayı lalhuy- karp kletahaae 
bir muamelede buluadu mu? •• 
olur, L. Dbyada. •• kendini 
bilmuler Yar. 

( Arkua ftl' ) 

- Kocam ldmyaıer. BlltDn 
1l4yatı bir takım irili ufakh fİf .. 
ler arumda ıe~iyor. Dotr•u 
bıktam. 

Niçin Ve Kimi 
Severiz? 

CBllfbrafı 5 iMi J'lsde) 
Atk bir •ir bahranıclJr, h

ı• aabiblol aarhoı edecek kadar 
Deri Yanr. 

Bu, her ıeacia bapadan ı .. 
çen bir ıarhofluk deYrldir. Fakat 
........ etma. o.... lçladlr ki. ....... ....., .. ..., ........ 
dea dopa birl..-ı- eberl,a 
.... •tlcelenir. A,aldat a,.lcü-
lan ... LL!L!-1-....!-...I__ iri. ............... --~ 
mü U.tı,aam dayuW. 

Atık olmak, nya koca -. 
IMkte qb da1anmak nlimde 
.... t olmak lcla kAfl Wr ı.-.at 
Millidir. 

1'EIZI 

Rakı Yerine Sa Sataa 
Sahtekar 

[ Bqtarafı 1 inci ytlzde ) 
Nihayet polia buuu haber alda Ye 

anelki .... Hlae,W terk.. au,. 
U. doldunlup eifel.ria apm 
-ıarkea clnalmetllllt ltali .. 
yakaladı. H..,... o ... poU. 
bndlalnl tatancaya kadar on 7ecff 
fltey• ... doldurup kapabmf ve 
mllhllrlem~ı bulunuyordu. 

Kedıalaı ba,..-.ıe INlmıaoak murahhularda blrboa 
Aym • Hlrldw Yaldız AnJUlda ceklerl lçlD blro ancak ut 

toplanacak olaa Ulularu.. ka- gtlnll teplddll edecek •• ha 
dualar kODgr..U.cle IMll•nac.lı olu lanma f..n7etlae b ... yacak 
1DUrablaaıla• ı.a..,e bat1ach- Em fdtDi' Mı11r he7etl Kahi 
S. kaoıreye (49) millet itlirak Kadınlar Blrliif Relll Baya 
edecektir. Japon, Çin va Hint HOda Şa'ravl'nln riyuetlade ay 
marabhaalan kongreye milli elbl- on ikialnde gelecektir. 15 kit 
leleıile ipirak eclecekl_.. Ken- Hlat heyetini ıair Bayaa Nay 
pecle b.zl .. .aeketı. ellter h Ramarao'n, Sariye beti SurlJ 
m • te•sl acliJeceldm iP• Maarif Vezirinin raflka11am rlyr 
pll bJ.Wdr olMalds. 1ta1Ja •• aetlatle elacakbr. O. bet kiti · 
~ pal ı..w ....... t- Fna.a Hyeti ...... Milleti 
lercle b' cı '>ellell ••'=•a- C.miptl anmadanMadam llal 
tlaiı ip. .................. ~ .... .ı,., La FraMU ... tem .... 
•ulw phaiJeceldir. c..ı,.tln llldlrl Madam ........ Ilı ıaze-
U....ı KAtlbl Baya Boa Paı ted anlad Marya Vraıa, o 
• A11.... hillek ...w...ıar kifllik lngillz lleyeti icmale llact.111• 
•Jlla rediad - tMılmize p1.. "erbet. Katıia 8oD Pu YU'dlr, 

Hastalanın Öldüren Bir Doktor! 
[ Battaralı 1 iDai yllde J 

Wr tehWra WL Y._ lı.Yrlııln 
300 İDADi frena-f ye yakalatma• 
kllMI, iten handan dolllJI onlan 
lldilrdlm. Hatta Şlrazda ne bclar 
kMI kaclnt " nntablı yapan 
....... ,..... hepflinl llflln. 
aktim.,, 

Mlcrimla lfadul alnu:bktan 
ıonra TaYldfhaneye gllnderfhalt
tlr. Bu mesela auli araanda 

111,lk laeyecu ayandlrmlft ŞI ................. 
- ~ cmar'•k -
arU,a pk•a• çok acıkla 
maazara olmqtur. 

AkıDan durduracak deracetl 
nlafet ıaatarea b1a adam teykif. 
haneye glttlrlll9rkea hırr tarr 
fıada Iİllç edilmek llheilmif, 
poli.ıer kendiaial W. zorlukla 
lmrtarabllmiftir. Ş'-1 teıldfhr 
nede abak ubuk 16yienmektedlr. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-·-1 - O. türkve kilklerdea gelea 

IÖzlerio kU'fl81Da t T. Kö. ) lteldeli 
( al&rnet.i ) koomuıtur. Bunlann h• 
biri b.klmıda ıuuı ile uzmanlanmıım 
( müt.-ha .. 11 ) yazılaruu ıuetelere •• 
reoeğ·z. 

2 - Yeni konan kartıhkluna 11' 
ayırt edilmeıi için, prefioe gö..., Fraa
moaları yazıl•ıı, a7noa örnekler de 
konulwuıtur. 

1 - Köktl Türk99 olu kelimelerla 
bucüukü itleailmif •• kullanılan ıelril
leri .. omıttar; Aalı ak olaa hak, ula 
tlgcüm olan hüküm. Tirkçe .._.. 
kökfinden gelen tekli gibi. 

Defetmek - 1avmak, it•ek • fr. 
~u •er, lain eloiper 
Oraekı Beta,. 1av•• (defeteim). 
Ciıim' er biftMrlerlal ıelrerler ve 
iterl r (eesp n defederlf.r)-Attra .. 
tlOll et Np.lıioa d• eor ... 

Deflae - Gamı • fr. Treıor 
Defter - Defter (r. kö) • fr. C.Wer. 
Deha -Atıı 
Debr (Bak; Cihan, alem) - Acun, 

dlay.1 tr. Kö.) 
De .... t - Yıl11 • fr. Tene• 

Öraek; Saika dlfuace Ulk clellfet 
iı:ade kaldı - Yıldm• clltla• 
halle yalsı içinde kaldı. 

Dehtetl iahium - Sıal'llık • fr. 
~OUYaat•, 
0...eln A.uer MD laleu•'ar.ı ..... 
tlehfetl lalaiıı ma afr•tlalar • Am
pal lr, IO• lalcnaa!anad• aasıhta 
utra ılar. 

O.lafel a labbama ujratmak- ııamak. 
fr. S'epoenater. 

Delafatl iaWa.. .. ... • ... u-1 D• • Kap1 1 flee .ar_, ıl......_ 

1 
De•eraa em•• - Dol .. .ak 

.. k • fr. epou•aatu. Öraek r Deri tle•let • .. Ylet kapaaı. Derplf et...lr - l'lalalade tlltmelı Ôraek ı De.eraa echa faahrle 
DelAlet etmek - Ga.tıenaek • fr. eler - tle, lpade Oraek: EY.elt '-• iti .. ..,.. etme- sar. • .w ... ..,_._ .... 
aipifıer, iacliq..,• Derapı - K.cakla.. lhlir - 0..ce ba iti ıaa ana.de tut• Dnı.t ('r. Kö.) • fr. Eta• 
Onek: Bu e&llu om kiti ,tlr•k· Der•ıuı etmek - Kaeakl...ı. •ahchr. Den - DeYir (l'. Kö.) 
lifiae deWet eder - Bu lider Derbeder - Datuulır, ulpak Der1 - Dw• (T.) • fr. Leçoa, coare. O.nan - E..rea 
eaa• kiti Jlreldllial sa•terir. Ornek: Derbeder bir adamdır • ••· Der'utate etme - Oetaae .r.a, fili· Orael: r Atem rene o llem, den 

DeWet et•ek - Yol sa.tenaek, tınık (ıalpalr) f,tr adamdır. leamek • &. Se ....,. .. , 19ae o nnaa. Ae1111 pae o a 
lulav•ıu••k • fı. ,.W., ••li•r Der._a4 - 8otaz, •arseçlt Oraekı Bir nılfeyi der'ubte et· ewea ,... • ....._ 
le cheaaia. Den - l>e'f (I'. K5.) mek - BI. Meyi llt .. ı •'•• Dene - Dun tr.) 
Ôıaelu K61lller del&let ettiler de D.d - D..t ('l'. Kö.) O.- - ft Dem1• - Gesela 
,0:11 61'• bu~ablldi• - KB1U1ler Dercle1t - Yak .... • fa. Arr ... ıtl-. a..ıc O.run•da ..ıaa te•reel Oraek ı Gecelul Ja-lanaalu da 
,.ı .... ......, ele CkdaYUZluk e&iiler ettraper baluaaa bir çaUa - içinde dofum rl1•1• pla7aırlar • Geceleri JUIUP 
d.a ,.ıu 1,:. '-labllda... Oraekı Pollıder ......_ ........ katıda balaaaa Wr pata. malu pzefe p .. ,orlar. 

Delil (Büdaaa a+rma)-- Kuat • fr. ıalapaalda ... ı. • ,.. ... , ._ıılan Dwual - tikel De,. - Bart 
ar,...at. Jakalamııa t# ı•ıkt.ılarlar. Öra•la Deral Mr •••net - fçkel Dlcir - Karubk 
ôr..ıc Detu.is •••1a ki ... iaan· Deıdut et.ek - Yalr•-•lr • fr. Wır • ..., Didar - Ya., t.efare ('r. K"'o.t 
•a& - Kaaıt.ı dlleH kimH la-. AnMw O.,a - O.ala Dhle - Gh 
maz. O.... - 0.Me • •· l)""6 Deıiıe - ~ .,,_, .W.~ • fr. h-. .... • ..... 

D.W (V•'ka anlamına) - lhl•• . fr. Dereke - Denb latripe, four&erie. IMda' - 81kfl, 11.a.., 
clocameat Der ... - Der,. DıtuH - Dekçl, GJU•cu, al.!atıeı • ıBacl 
On.ek; Tarihi aemı.r (•Hikalar) _ DerW - ile••• tr ........ trlfaaat Dl•erbla - 0.ıecd • fr. Altnlete 
TarihHI belıeler. Derlr. idrak - Aa. •in•• • fr. Dut - &l Ôraek r Diprbln o' .. 'an her 

D tar - s k ................. laerka 
Delll (Bfyyine anlamın•) • taaıt • fr. c..,..aıMi• •• ara Dikkal - clillkal (T. Kö.l • it.. atlllri 

pteue .0.kea• - talnu Delte - tıkım, demet ti.e 
DeJ.I (Yol göıteNJı aola'Dlll&) • kıl.. ÖrDek: a. enala W. tlwk..., Ömek ı Wr ta .. • .,.. ...... Ur DU ..: Jlrek, poll 

vuı • fr. ı..W• r•sıldıktaa .... ,.ı.. •aacleru •..t fipll Dilln, cflhıeW, clllflri• - ı&a• 
Dem - Kan • lıa lrAtıda bir pkma 1aaltbldua De.ip - Yardtma, eliad• tul• ıBall 0 1qa,.. 
Dem -Dem (zaman anlamına) (T. K~) 10•a 1.,ı.. ıladulllb. Du!ne oı-11 - • ,.Praek, ehle 1) '•u -Jilit 
Deme.t - K-nlı, kaaıal Derketmek, idrak etmek - •-'•••k aıtmek, •lfNU• fr. oat•ir, ....-V Dllbar - ,an.il iacit-, babr lmd 
l>e•flzar olmak - Vakit s.P.ek • &. ...,.,.-. Deft - • 1 •• tll Dilbu - si• eti.,.• 
Denaet - Al~aklık • fr. liche~ Omelı ı a. lfill .. çJlilal .. alr O.Ya - •-. llAt (.r. Kö.) - fr. •-W• Dillt• - .-..a 
Deaaetklraae • alçakça • fr. lkheJDeat eduaedl • bta llia .. çl..... .... Oıaela ba baatalapa dewnım bu- Ösııeka dilber bir lrtı - ,...a Wr 

Örnek: Deaaetklraae bir lüle ile a.,a...._ lamaıılalar • Ba haatalıtna U&cuu Dilpr - alceaiJ&., kırıı• 
•u llclürcll • alplı .. W. .. ld• Derman - ...._ (r. Kö.) 'emlai) IMala•adılar. D·ı~.:••k - kmlmalr, .. cenm•ll 
- lldürdii. o.. • ., • .-.Is - ertaıa U,.U. Devam - denm ('r. Kö.) • &. coa· : it .. •bepeh d'p ol 

O.al - Alpk • fr. leeM 8" .araek tiaaati•a. &6quatatioa • ._. ..... ,... .... ' k 
On.ek: Ded • aftaW Onaek ı a. fllsrl dermeıu edea ~ .. , •• - dolqa Bu dı'erdea dilp ..... d 

Deadaa - Dit ılıdlalı • .. •lflaeeJi odap koıu Ô•ek Dewer ... dem• ba dolqıma ' o. ..... 16 IMl ,..._ ~ 

. ' 



4 Nisan 

Deli ikAcaba Artıyor Mu? 
Mazhar Osman: 

Doktor: 
Hayır, Başka 

Evet, Diyor 
Bir 

f Baıtaralı 1 inol yüzde ) 
nazar dikkati celp edecek dere• 
cede arhıına bir delil aayılamu. 
Hastane, evvelleri tımarhane adı· 
Dı taııyordu. Ve busOnkU hail• 
De niıbetle fenni Yasıtalar ba
lumından oldukça fakirdi. Bu 
itibarla, getirilen hastalar, IA· 
,:kile ihtimam söremiyorlardı. 
Ve bu; hastane hakkında, ef· 
kAnumunıiyede mDıait bir intiba 
uyandırmıyorrlu. 

"Halbuki, giln geçtikçe tekl
mül eden müessesemiz; bu fena 
intibaı tamamilı:s yıkab:lmiş, ve 
umumt i imadı kazanmııtır. birçok 
kimseler hastaneye eskiden ağır 
hastalarını bile emniyet edemi
yorlardı. Halbuki bugün, en 
mliıklllpesent aileler bilo bize 
haıtalarmı teaUm etmekte tered
düt göıtermiyorlar. 

Hastane kadrosunun taşma-
11ndakl ba1lıca mtieaair de bu· 
dur.,, 

* 
Eroinin tesiri 

Yine Bakırköy haıtaneal ad-
liye ve tedavi ıefi bay hmail 
Z•ya ErogaJ da ıöyle diyor: 

- Deliliğin arkasında, eroin, 
morfia, euar, itki gibi, dimağlan 

zehirleyen maddelere mOptel& 
olanların çoğalması. çok mlle
euirdlr. Fakat; bence, bmarha
nedekl mecaunlarıa artmalı 
cin11etln değil, ilmin lleJ'lemeıin
dendlr. 

Zira, ilmin geri olduiu za
manlarda; illetleri teıhie olunamı• 
ya• mecnunlar cemiyet içinden 
ayık lan amıyordu. 

Bu itibarla, eskiden. aramızda, 
h~ıtalıkları meydana çıkarılamayan 
birçok mecnunlar dolaıabillyordu. 
Halbuki bu2Un, en güç teıhis 
olunabilen, akıl ve sinir hastalık· 
ları mttp!Aları bi:e meydana çıka· 
nlıp, tecrit edıleblliyor. 

Garpte, en haf ;f, ıinlr haata
ları için bile, ayrı istirahat böl· 
melerl vardır ve bu Taziyet Şarka 
doğru, adım adım tavsar. Meseli 
Afganiatanda, Rusyanın en Şark 
taraflannda, Iranda, Irakta, Sur· 
yada, ve Balkanların bazı ıehir· 
)erinde aerbest aerbe.st dolatan 
birçok saldırıcı mecnunlar vardır. 

Ve Garbin müntehası ıayıldı· 
ğımıı halde; asabi ve aklI hasta
lıklara kerşı mevcut veaaitinin 
bolluğu ve mükemmeliyeti c:he· 
tinden, Viyanadan sonra biz 
geliriz! 

KALMİTİN 

ROMATİZMA 

BAŞY•DİŞ 

Ağrllarına 

Nezleye 

Hakiki 
KAŞE KALMiTiN Ea ılddetll 

ağrdan kuer. 
ismine dikkat 

(Baıtarafı 14 uncu ytizd;) 
deiildir • bu ıl>zlerden kırılması 
dotru detildir. 

Di!i'Gdaz - ylrek eriten 
DHblh - S"ÖnGI lat•tl, arzu (T. Kö.) 

Örnek: itler dilhahı üı:ere ıitmedl -
itler araun ü:aue (&öniU iatef iue) 
ritmedf. 

Dilhıraı (Bak: Canhırl§) gllnUI koparan 
Örnek ı Bir aadayı dilhıraı • .anıl 
koparan bir •H 

Dilhun olmak - içi kaa atlamak 
Örnek: Onun bu dGtklln halini 
g3rftnce dilhun oldum • onun bu 
dütkiln b2linl rörlnet içim kaa 
ağladı. 

Dilir - YGrekli 
DillıGıa - iç açan 

Örnek : Mahalli dUkGta - it açaD 
&·, yer 

DilpeHnd - GlnGl betendl 
Di'rit - Ytlrti yaralı 
Oi!auz - Ynrek yakıcı, iç 7aka11, 

acıklı 

Dalıad - S.Yinçll 
Diltikeate - GönlO l11r k 
DimE t - Beyin - fr. CerYHu, ••naile 
D·o - Dia (1'.) • fr. Reli.ioa 
Dini - DinHI .. fr. rdlwieux 

Örnek: Dlnt mfiuaeler • dinHI 
ku·um'ar 

G<>yrl ini - yaddiuıel • fr. irreliıieux 

Örnek: Gayridiol huekatler •yad
dinul hıırekPtler 

Lldini - Dıtdin1el • fr. areligieux 
Örnek; Dinle hiçbir allkaaı olm ı yaa 
IDÜeıaeae •• hareketler• lidini 
elerler .. diole hiçbir illtitl olmıyaa 
kuıuınlara ve haroketiere datdin1el 
c!.,.ı ••• 

D·raı..-
D ... • - Parlak, parhyaa 

D. "•ht - Ataç. 
.rcıyet 

• uaut - fr. AdreaH, lntel· 

-

liıence, capadte 
Örnek; Bil2lai ne kadar YDaatll 
oluraa olaun, dirayetsiz bir inaan 
tuttutu itte muyaffak ohnaz - bil
ariai ne kadar ıenft o!uHa o!ıun 
uıufıuz bir b11an tuttutu iti 
bafU•m•z. 

Dirayetli • Uıutla .. fr. latelllıent, 
capable, adroit 
Örnek; O, pek dirayetli ltareket 
etti • o, pek uautlu ltareket etttf. 

Diraz - Uzun 
Dirit etaek - Eaiıge111ek 

Örnek: Muavenetlnizi benden diril 
etmeyiniz - Yardımınızı benden eıirw 
gemeyiniL 
Diria, dirioe - Eakl 

Örnek: De'bi dirin - E.k& tiri. 
D: vane - Deli, aptal, ahir 
Diyar - El 

Ôrnekı Diyar diyar dolıttıktan ıon• 
ra buraya geldi - El ei dolatbktaa 
ıonra buraya ıeldi. 
Disd., - Kale Aluaaıu 
Doat - Doat (T. Kö.) • fr, Aal 
Duc:ret (zucret) - S kınta, darlık 

Ôraek: Son aenelerim duc:ret iç.iade 
reçti - Son yıllarım .. kınll (darlık) 

l~inde ge~ti. 
Duzar (girift.ar) - Utramıf, yakalan-
mıf, tutu mut 
Duçar o·mak lıiriftar olmak) - Ut· 
ramak, yakalanmak, tutulmak 

Ôraek: 1 - Bir derdi devantpezlr• 
duçar oldu - İllcı bulunmaa bir der
de uj'rad•. 

2 - Duçar oldutu fellkettea tah· 
llıi giriban edamedl - Tutuldufu 
fellketten yakuıaı kurtaramadı. 

3 _ Öldftrüdl bir aıka •iriftar 
oldu - ô:dDrücl bir aıka yakaludı. 
Dud - Kurt, dumaa 
Duha• - Duman, tltcta 

SON POSTA Sayfa 1, 
- .._....,_,, 

' 
-,-C!.J 

B~/\JflL\r 
'<~s, 

,111/111 ..................................................................... .. 
I Zafiyeti umumiye, iıtahıızlık Te kuvvetıizlik balatanda bUyUk faide ve tealri aörlllen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede aatıhr. 

Duhter - Kız 
Duhul - Girme, gırım 
Duhuli1e - Girmelik 

Örnek; Duhuliye nrmekai:ıia içeriye 
alınama:ı. 

Dun - Aptı, aıatabk 
(Aat - madOn) 
Örnek; Bu hahyı dOıa bir fiatla 
aatmak latemedi - Bu habyı aıata 
bir paha i1e Htmak latemedl. 
Ne dQıı bir fıtrab Yar - Ne •ıatı· 
hk bir yaradılııı Hr. 

DGr - Usak 
Örnek; Allah ldmn7I glSrdUtiin
den d6r etmeain - Tanrı kimaeyl 
gördftjiinden uzak bırakmaıın. 

DOrendtı (dlirbin) - UzıBren, uııll· 
rllr - fr. Aviae, cılalnoyaat 
Ômelıu 1 - DeYletia baıma ••ç•• 
adamlar durendit olmehdaı - n ... 
lıtla batına f•ÇeD adamlar H•ÖrÖr 
olmalıdır. 
2 - O, dOrendlt J.ir adamdır .. o, 
u:ıgörea bw adamdır. 

DOrenditlik (durbialik) - Usı&ilrllk 
Dutİ%• (bak: bakir) - Eldefmemlt 
Dlmdu - Artçı - fr. arrl~re•l'arde 

On.ek; Dlmdar kollan•ı:ıs dlımana 
lalcum etti • artçı kollarımas dit· 
maaa hleum ettL 

DGm4 - GllZJ•P 
Dünbal - Ku7nak 
DOrbilD - GörgGç • fr. lorpette, lunett• 

Örnek; Zabitler uzatı rlyet için 
dGrblln lıtimal ederler - nbaylar 
uzatı rlJattrmek .,.. ,.arrtı kulla
nırlar. 

Dürut - Y af an 
DGrOıt - Dotru, dOagGn, dlrlat 

(T. Kö.) • fr. exaot, corr.ct. 
Dürttıt - Sert, kaba 

Ôraek; Dltrltt U,iketlerlle hepi• 
mlz1 ,Ucendlrdi • •aba (sırt) bare
ketlerlle bepimfsi ıGcendlrdL 

DGatur - DOatur ( T.Kb. ) • fr. eode, 1 
reıl• generale, formul• 
DOın•m - SöwtO 

Örnek; Büyük ite alrltenler onun 
bunun dlltnam:ndaa korkmazlar -
BllyDk ite glriıanler onun lunun 
ıava-ihlnden korkma.alar. 

Dilıvar - Gaç, zor 
Dil, fın - Borç1ar .. fr. Dettea 
Düyiluu umumiye - Genel borçlar• 

fr. Dette pablique 
DDzd - Hınız • fr. Voleur 

E 
Ea:aım - BGyükler 

Örnek; Timur devri euımından -
Timur devri büyüklerinden. 

Eb - Baba 
Eb'ad - lranı!ar 

Örnek; Eb'adını muaba dmeli -
lramları mı ölçmeli, 

Ebatll (Bak: batıl itıkad) - Botinaa• 
lu - fr. Superatitioaa 
Öraelı: Ebatile batlı olanlana ara• 
mıada yeri yoktur - Boı:nanlara 
batlı olanların aramızda yer! 

yoktur. 
Ebed, Ebediyet - SoarHızlık • fr. 

Eternite 
Örnek: Bu IAni ba7at içinde eh .. 
diyet dllıGnceal, bir tHellidea baılı:a 
bir t•Y detildir • bu Blu bayat 
lçi•de ıonraıızlık dtltlncHl bir 
avunmaktan baıka bir fey detildir. 

Ebedi - Sonraaız • fr. Eternel 
Ôrnek ; Ebedi bir hu:ıur ve ıDk6na 
kavuımak istiyordu • ıonraaız ba. 
b117HJlıj'a kaYutmak latiyordu. 

Ebediyen (llelebet) - Hiç bir zamaa 
bi~ bir vakit, hiç bir daha • fr. 
Eternellement, a ıraad jamaiı 
Örnek; Gözleri a.ıç bir daha açıl· 
mamak üzere kapaadı • Sea yeux 
.e aont fermea eteraelle•ent. 
Onu hiçbir daha rlrmly.eetiz- Nouı 

ne le verrona pluı jamaiı. --- DUzeltme 
DünkO kJuuzua bidoci aGtunuada 

(Cidal) kelimeaindea 10nra ıu alıler 
relecek. ,I; 

Mıicadil - Utr ,kan. 

I.teyenler bunu ke1ip aradaki boıluklara tercihan daktilo ile dol
durarak TUrk Dili Aratbrma Kurumuna ıönderebillrle.r. 

Oımanlıca • • • • • • kelimetine kalavuzda 

uypn (Yahut: Yeter) görmüyorum. 

••••••• karıılığıoı 

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

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

(1) Burada bir örneie göıterilmtyco yazılar üzerioe bir oey yapıla
mayacaktır. 



t6 Sayfa SON POST, 

Herkesin evinde 
har ,eyden evvel 

bir ,ı,e 

z 
AT zu 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mid• v• 
barsaklara zarar vermez ve ahıtırmaz. GUç hazimlerl kolaylaştırır . Kabızlığı 
def'eder. Mide ıişkinlik ve yanmalarını glder;r. Fazla bir yemek ve içmeden 
sonra hiasedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. Ağtzdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON isim ve markasına dikkat. 
Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Bahçekapu İf Bankası arkasında No. 12 

VERLINALI 
OLAN 

~--------------' 

fiERJ 
T6Qll6N 
ELi·NDEICı 
·~ALEM 
o·LMALIDI~' 

.. 

Tlrlı kablllyettaı ba ıaa'atta da g6sterere• 
çabak yettımıı ve kalemler, ecnebi kalemıe. 
rladea daba ytlkıell derecede glzcııe,m1,0r. 
Umumt mUraceat yeri : Sirkeci, MUhUrdar Zade Han No. 1 -2 

NURKALEM LİMiTED ŞİRKETi 
Toptan satış gel'l•l'l: -Ali Aegar Ye Mahdumları - S. n V. Pardo Rokff • Bekir 
ISTANBUL'de t ~adı Hamdi Kitabi Hami ve Ş~ı - Kınalı Zade Zühtü - Mordo 

ve Josef Mizrahi - llacı Muhtar Kchnemui ve Şeı. Hafıı.el 
Aluf - lıkon A. Horaeancıyan. 

IZMIR'de ı Nafiz Mustafa - Odemiıli Hüıeyio Hüsnü - Hamdi Bekir. 
ANKARA'da : Mahmud Nedim, Yeni eehe hali No. 28. 

. ... ~ . 
KAMBUR FELEK 
Cumarteel, Çarıe.mb~ Günlort Çıkar Siyaıt Halk Gazeteıidi, 

·_Bütün dü~yayı ·· 

Çenber_inden geçiriy~r ! 
· .... P-.h~h -.Almay·l.nız.! . · · 

H•r ·.yerde .~ya;lnız.>~ş Kuruştur~· . 
... • . - ~ fl • ~ · - . . - - • . .. • • 

. ..;·. . - f · - . '-~~1'.J> . ; .::. ·.~ . • . . .... · ... ~ 

Grip. Newaljl. aa, ve dl9 ağrıhırı • Artrltlzm • Romatizma 

E4A ft7"'Pl'9 ·'sr:sçwr 1P:'?'*M RM*R*E 

BÜYÜK 

TAYYAR PİYANGOSU . ~ 

18. inci te:·tip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Buyuk ikramiye 2 O O • O O O Liradır. 
Aynca : 25.000 , 20.000 , 15.000 , 10.000 , 5.000 lirahk l ikramiye.er ve 50.000 lira.la~ mükafat \'ard!r. 

Öksürenlere: KA N H 

AKAY 
iŞLETMESİ 
Müdiirl ::ğiinden: 

Halen tatbik edilmekte olan 
Kı, tarifesinde 1 Niean 935 ta· 
rihinden itibaren her hafta. 
Per,embe gUnlerl KöprUden 
Saat Dakika 

19 , 15 de Ada~ar T~ Kartal· 
Pendiğ• 

20 , 30 da Kadıköy ye Ha}
drrpaşa 

17 , 40 da Moda • Knlamış -
Codde Bos~a:ıı -
Suc:ı.d : }e - Bcstancı 

Maltcpeye 

Cuma gUnlerJ KöprUden 
8 , ı 5 de Adalar ve Kar .al -

Pendiğe 

9 , 50 de Kadıköy ve Hay
darpaşa 

8 , 45 de Moda - Kalamış -
Cadde Bostanı • 
Suadiye • Bostan· 
cıya 

Yalmz Perfembe günleri 
" ı 24 ,, No. lı ıefere Kartal -
Pendik, Cuma günleri •• 204,, 
No. Sefere Kartal - Pendik 
iskeleleri lliYe olunmuıtur. 

Yukarıda yazıla seferler &e· 

ıinti postaaına tahıia edllmittir. 
Bu postalarda ıidfp gelme tam 
bilet alan yolculara % 50 te~ 
!Ultla bllet Terllecektir. Dönüt 
parçalarının Cumarteıl gUnU 
öğleye kadar muteber olduğu 
ilan olunur. "1703,, ,! ______________ _, 

,.! ................. .. 
ADE Mi iKTIDAR 

Bel gevşekliği, tenaaüli zafiyet n 
vakit.iz, vücut ve zilıin yorgunluğu .. 

BORMOBİN 
TABLETLERi 

kullanmakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihU
yarhğın önüne geçer ve yaşamak 
nışeeini iade eder. 

Iıtanbul'da fiati 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adres: 

Galata Postıı ]rnltmı 1255 

Gazetesi büyük Bir Teşebbüse giriıiyor: 

Türkiye Baş Pehlivanlık 
müsabakası açıyor. 

Bugün çıkan KARAGÖZ gazetesinde 
bu mühim müsabakanın şartlarını ve 

tafsilatını mutlaka okuyunuz. 

ıg~ö~ IK<~M&. 1~ 
NASIR İLACI 

Takıim Abide kartHmda 

AY 
Mildürlüğii aıağıda lıimleri yazılı memleketin en kıymetli muıild 
1anatklrlarını 4 Niıan Perıembe günlnden Mayıs 935 sonuna kadar her 
akşam büyük fedakarlıklarla mukayese kabul etmea mıorubat ve mıkillat 

flatlarile muhterem halka dioleteceğini bildirmekle ıerıf duyar. 

Kemani Necati Belma 
Kemençeci Aleko Semiha 

MUSiKi Udi va plyanfıt Y orgo Nadime 
San'atkirları: Bestekar tanbur] Selahaddin Münevver 

Udi Cevdet Mellbat 
Darbuka Haaao Tahıln Hafız Celil 
Okuyucu Sadi Hamit 

lflyetlar : Bira wişeıi 60 - Küçük rakı şişesi 85 - Büyük rakı ıişeıi 
140 - Çay, kahve, gazoz 30 - Sıcak mezeler 25 - Salata 15 - Peynirler M 

15 kuruştur. .. 

, 'I* .. ı Denizyolları Olçü üzer~ne 91 _ 
ı ş L E T M E s ı F ennl Kasık Bagları ~ · 

Aceateleri r KaraklSy Köprllbaıı Mide, barııak, böbrek " ..... ___..,,.. 
~'lrm_.,._lmlım:lrim ____ , Tel. 42362 - Sirkeci MGhGrd~rıı:adı dütkünlüğüne 

.. __ _.Han Tel. 22740 relllll 
~Afll(.A Trabzon Yolu Korıaıar 
Müslahnr<l-lı CUMHURiYET vapuru 4 lstiyenlere ölçü 

HUBUBATUfflAlll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Son Poata Matbaası 

Sahibi: R . Kökçil 

Ncır. MCldürG: Tahir 

1 

Nisan PERŞEMBE gllntl saat tarifesi gönderilir fit 
EmlnönU 

20 de Hopa'ya kadar. "1677,. lzmir sokağı 

Mersin Yolu 
1NEBOLU vapuru 5 Nisan 

CUMA gUnU saat 11 de Mer· 
ıin'e kadar. 11 1676,, 

NOT: Evve?ce lstanbuldan 
PERŞEMBE sıUnleri kalkan ve 
Payaa'a kadar giden bu poıta
lar Nisan başından Birinci Teş· 
rin sonuna kadar lslanbuldan 
CUMA günleri kalkacak ve 
aynı programla Mersin'e kadar 
gidip döneceklerdir. Bu müddet 
için Paya• programdan çıka· 

' 
rılmııtır. 

·~ .:. . ... ...... 

____ ., 
Kimyager 

HÜSAMEDDiN 
İdrar, kan, kazurat v.- ticaret tah

lilleri yapılır. Eminönii Emlllc n Ey
tam bankası karşısında İızet Bey Hanı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
, sakımmz .... 

,----------------LOKANTA 
NOVOTNi 
ENlYlYEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP va D. ZiRKIN 


