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Sı si)' 
Yazımlar! Matbu t 
Cemzyelinin elerın.den 
Şikayetçisiniz? 
Fmdıkh, muh rrfr bay Cemn• 

led in: 

D 

c 

• a, e a şın 

ür ...... üş ! 
1 

v g u 1 
Annesi Böyie 
iddia Ediyor 

Çocugıın Cesedi oayene 
Edildi, Sonra Da 
Morga Kaldırıldı 

IBir Baba 
Ağır Bir 
lftirıaga Uğnamııl 

Bir Kız, Babası 

Tarafından Berbat 
Edildiğini Söyledi 

ir i i 
Satıra 

Kebire, 16 (A. A.) - YU 
3 faizli Mısır kr dl fon&iyo t 

vllatının 15 Nisan tarihli keşi 
sinde aşağıdaki numeralar kaz 
mıılardır: 

~886 t rihlilerden 66,677 
maraya 100,000 fren , 1903 
r'llı ilerden 558,243 ~umar 
ıuo,ooo 'fran1c, 1911 tarihliler 
327,164 numaraya 50,000 fran 

* ... Df-
5 &ene Yatacak 

Beşik tafta metresi 'Sa briy 
aJdUren Yaşar oğlu Ali dun n 
eua kem inde 15 aene 
!hapa mabküm edihnlftir. 

Taksimde Bmadaj:ında oturan 
Kirkor duıda birlsinln karııı, dün 
MUddeiamumTii~ mftracaa't etmiş, 
kocaaının yedi yatındaki oğulu 
Bedroıı ııdlSverek ldUr UğOnU 
ı6ylemişflr. tidddomumiDk der· 
bal tahkikata el koyma1t .Adliye 
doktora ay llh HB§iml Kirko· 
run erine 115mlermiş, çocuğun 
ce1edlni muayene ettlrmiıtlr. Dok· 
tor cesedin Morga ınakllne iham 

MOddeiumumWl'e arlp l>lr · -:Jr • .. 

400 lJlr.allk 1 t ıas 

~-

buna iyilik etmeui"rı miı, 'fuml a 
fenalık yıuımıJ m" 1 .Bana ne .hunla~ 
dan. Jleni .aokmBJUD .+-&lan kıik iVıl 
yaıaam. Şimdi tdıırup clururkım, gül 
aibl cemiyetin, mukaddeı cemryeti· 
mizin hnaaaa yürej'İni ne diye incite· 
1im? Hem b tınız ııkıttımı, iyi :klStil 
yardmilanıu Jt'Örüy.onıa ıı-ltllt. lnkAr 
edersek gözümOzo dizimize durur 

alimallah. Öldükten ıonraki çelenk.. 
lerlmildo Oeaun~ıı. Eh, dt'lha Allab
taıı bellmızı mı lıtiyorua lnı.rf 1ahuf .. 

Beykoı, Der.e ''' :148 nu· 
marah hane, muharrir Bay 
lbrahlm Hakim 

- Benim bu miyetten ne çok 
bDyllk bir hayır, ne de tik.Ayete de. 
ter bir ey ~raqğllaı yok. Yalnra, 

adıııı ~ -~ duJ.UJUIDtl bakılına 
f aeli,.ti kıtça, biru daha rekete 
l'eçm .. J, l>iru ijaha eanJanmHı "Ve 
Yar:ığım biraz daha hiuettinnHl 
lhımdır kanaatindeyim 1 

Yoğur~ 

Bayramı 
Yogurt tacirleif J 1 Mayıı tari

hiıil m11m.ımaa lY.llPdl 

ikeli ıurel• 
a1anmııtır. 

eaa:Yı altına 
almıı, havagaı.ı muılugunun açik 
:kalınaaıDa ıo'bib olanlar hakkın· 
.da ~a .tahkikata ha lauııttı.r. 

Çocuklara 
apılan 
Y:ardımlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu bir 
yıl içinde aut damlasında 27 ,000 
çocuğa 12,788 kilo ıtıt, l,915 
kilo ıeker vermif, ayrıca 2158 
çocuğu da tedavJ etmif, llA,larını 
Ye gıdalarını bedava vermlıfir. 
Bundan baıka 1&1belerde de bu 
miktara yakın çocuta ellJlte, 
aya kabı, mektep lnamnı, gfye
cek w yiyecek tedarik eilihnek 
auretlle yardım edilmiştir. Ayrıca 
Anneler ıBirligi ileJı r hafta ı1~20 
kundak takımı ~rmektedJr. 

Ucuz Sigarıa 
in iıar laareıi YenJ Bir 

Çeıit Çıkaracak 
Inliisarlar umum mUdUrlOğU 

Istanbulda ucuz aıgaralarm aah ı• 

nm ~ı tiz iiıillne llmw, aı
ıara fiyatlarını biraı daha ucuz-
latmak için tetkikat yapmaya bıw
lamıtbr. Bu aı:ada zarif kutulu, 
kiğıdı Ye lzerlDdekl yazısı y&l-
dızlı blrnevi ucuz ııgara daha ;çı
karılma11 da tetkik edilmekteWr. 
Bu •ıgaralano fıbndiil 1 t ,5 kurul" 
luk sıgaralarla 10,5 kuruıluk 
garalar araıında yeni birnevl ala· 
caktır. 

Kapıyı Zorlaymca eocuk 
Dü müşj 

ıöıtermitflr. 'V!ml.cekt'apona Jr'S· 
re, tahkikata devam edilecektir • 

1<amah Adamı 
RiıeU JMebmet ilminde biri, 

evYelki gete Balıkpazarından geç• 
mekte fken şüphe üuırine ~olis 
tarafınaan Uzerl aranmış, koca· 
mau bir kama bu'lunar.ak musa• 
dere .edllml§tir. Mehmet adliyeye 
Yeril mittir. 

ihbar Yald olmllfhırA iBa ihbara 
ıore, bir adam ı:; :yqı11da1d 6z 
kızı ile tam dart ay kan koca 
ıibl yaıamıf1ır. 

Kız bir araı& eyden kaçmıı, 
bir yere hizmetpl Olarak pmlt, 
o zaman muayene edilip kadın 

olduğu anla11lınca kendi&lni bu 
ha1e babamnın koyduğunu a&yle· 
1111.ftir. Fakat hab~ kızının Jkencli
line iftira ettiğini, çlhıkll ibaıb· 
ıile mektuplqtığını gördD. w • ÇJ 
o zaman kendisini tazyik ettiğini, 

kımı bıa ezylk riDe e•den a~ 
tığını blldirmiıtlr. Müddeiumumi· 
lik meaeleyl tahkik ediyor. 

Giren Peri Kılığına 
Yaman Bir Hırsız! 

Mahkemede 
Sorguya 
Çekildi 

Hırpani ıktlık4, aöiüa ahta•ı 
kömür to:iile ııunmıı glbl kap
ken, lhnıaklv.ı uzann1r yalnayak 
bir esıç, tl8 - 9 yaılarmda 
göztlldtyor .. Karaftimr.llkte atuıu
yonnUf, adı ı.lımall. 111 - il yaı· 
IBTınÖa Refia lldh 1üir laz çocu

i'u anlat~yor: 
- Gece karanllktı 1ben a11arı 

çıkmıi\ım, llulöbelerin llxerındn 
önüme 1'tft diye liir,ey an,tu. 
Btme ba'ktım 1ü .embayaz blr 
heyull, yerde kıvrım kıvrım 'kıv· 

. .ran~or, homur 1ıomur homurda· 
nıyor, doğrulmaya ve yUrUmeye 
çalıııyor, amma ae ellerJ Yar, ae 
ıyakları, ne baıı ır>zUktıyor, • 
bir yeri. 

Ôdha koptl'9 ne yapacağlBll 
ıaıırdım, o1anca kuvvetimle bir 
çıtlık 4'opırrdım, dınh wkwll 
'Mitfıln medren !hmlla ıbelrim "Pi'
bjıma &şan mladün, ba. ıGrta-

1 
da put gibi duruyordu. 

- Her.lı:ea bir tel 
balladı. Kimisi: 

~Y:• 

- Ecinni diyar, lldmüıi iyJ 
aaatte olauıllardır iliya Ayetul
ktnlyi okuyun, AUah pr]erlnden 
Aldaam diye ınaSihat woriyord • 
O .,.alık Ali Çavııı; 

- Çocuk olmapıa lbe, Giye 
haykırdı, ne ltl dnleriıa 
nıan eraamda ~ b ıiJb1 aız bu. 
Yıaka ayın keratayı ... Ozamu • 
kaçmaya bafladı, An ,.YU§ pe-
indea koıdu yaka adı. Mejer '!bu 
lımailmlJ~ ihıraıilık :lçha :medrese
ye giriyorm111, aör:llrlene yaka
lanma&m diye de ;yortu Slll'f&
fma blit.ünfip lk &sine lıayaı.t 
•l•D•I •emİif. 

lamail kızın bu ıahitliğine bir 
ıey deme<fi. Sadece • 

- Hırsızlık dejlldl beyim mak· 
aaaım. f ıte öyle alllıma esdi, me-
dereı• halkını korkutup eğlenmek 
iıtedim, amma olmadı. Yakaladı· 
lar, bir araba odun atbl• ıırtı· 
ma .•• Bir daha tô\lbeler tavbesi •.•• 

Hakim, lımaiiin aabık&1ının 
ıorulıauı ıçba durutmayı ltaıka 
a-Un• .bıraktı •. 

Pazar Ola MeH n Bey Oiyor Ki: 

IUk1 Seyrlsefain emurl 
du Rifat Te Ha M ııo c blle 
dnde 400 ra ihtilhlan su 
olarak keme ewuaı~.ı.' 

.. 
Saika o 

ıl\nkarada itopııan.aca~ 
laım ö_._. ....... ....-

ııı:ınra'1r edece ~UJrCntla' 

• Yi ye'tleri 
Anlraraya hare'ket etmlılerdir., 

.. .. Jf-
6 vret1arln Bayramı 
Ankara, lli - Sovyet Rusy 

nın bir mayıı bayramında bulu 
mak filer• onya ı.1aylan 
Muzafferin baıkanlığı a1hnda 
hayet .Mosko:r11ya glaecektir. 

• .. ıt-

Yumurta Satacafiız 
Berlinde imza edilen yeni TO 

Almmı ticaret muabec:leat mucibi 
Almanyaya 22 bJu kental yumur 
aatılacaktır. 

il' * .. 
Tarih Va Coirafya FakUlt 

~nkara, 16 - Burada te 
edllecek tarih Ye coj'rafy.a f akü 
tesln• an ve edebiyat ıube 
lllYesl de d011lnUIOyor. 

.. • Jf-
Maarlfta Teylnler 

YUl<aek Tedrisat MüdUrU 'M 
cid Haydarpa§a Llaeai coğrafya 
allimli~ine, T eftlı Heyeti Reiai B 
Cevaa da Yüksek Tedrısat M 
dürlOğ'fine tayin edilmişlerilir. 

• .. ir 
7.Mrk - Bulgar Ticareti 

21 Martta biten Bulgarlsta 
ticari takas mu'kaYcleai 21 Ma 
kadar ıızatılmııtı. Ökonomi b 
kanlığı, bu müddet zarlınaa f 
çen yıJm aynı aylarında yapıla 
tlcari muamelenin albda b'iri k 
dar muamele yapılmaaıaa f 
nradp. 

.. * * .Liman Kadrosu GeJdl 
Liman umum mUdilrllltnn · 

kadrolilu ııelmi§Ur. Yeni kadrodl 
timdi tatbik edilmekte olan nıtı' 
vakkat kaClro esas tululmuıtufl 
Belli başlı l?ir değit1klik yoktur· 

Komşu - Hasan ey J.. Mezarhklan 
uld haliade.ı çıkarıp asri bU tUle aok· 
aaL; iç u. •• 

•.• Bol tahaiaat vererek Vllpft• ~ 
mltehuaaalu ı•theceklcmlf. i 

-.. S.. ba iı• M denia Haaan bey l 1 ıHaaa• B. - Ne di.J eceğim?.. Dii:i 
:fada rapmadı~ımız hıkılay kalmadı, JİID 
IU'a ahrete aeldi11 



Hergün 
------

Alcıntıga 
Kir ek 
Çekenler 

• 
Akıntıya lclirelc 

n_ Yarın lataabulda açılacak olu 
ueynellllilel kadınlar konırul. 
akıntıya ktırek çekea bir toplaa
tıdır. 

Dlnyamn dart klfulnde11, 
datlu ve denizler aıarak, hura
)'a kadar 1.ıea bu kachalar •• 
latiyorlar? Erkekle ta••• •lir 
tat Ve iu:Jı. 

Kadınlar niçla erkekle mD•YI 
deiiJcllrler? 

Bu aualla ceYabıDI yereblllr
.. k, konırenia mana•m da aola
llalf oluruz. Kacba clotat itibarile 
•rkekten farklı dejildir, Hneler
denberi kadınla •ketlo muhtelif 
UZYi kabiliyetleri etrafında yap
ı.o ilmi ve fenni tetkiki•, iki 
dnı arasında uzun boylu bir ar 
rıLk olmadıfım labat etmlftlr. 

O halde diyecekılolz, tablabD 
llltııa.r yarattı;. bu iki cin• mah
!~k arumda neden mlAYataaz-
11k ,ar? 

* Hulculcta mll•aoat•ızlılc 
Kadınla erkek aruanda bu

lcukta, ablikta, ailede •• içtimai 
hayatta mOıayataızhk •aru, bun
dan cemiyet mea'uldOr. Kadım 
erkete nazaran dOtDk mevki• 
indiren tabiat delil cemiyettir. 

Bu,nnkll cemiyet Patrfyarkal 
"•mf yet devrinin deYamıdır. P•t
riyarkal cemiyette mtılldyet er
kctlndir. Kadın lkb1aden tabi idi. 
Bu ikhsadl vaziyet kadını eve 
hajladı, erkeğin bir bizmetçlal, 
bir carlı al, bir mGıtefrlıeal hali· 
ile getlrdL 

Modern cemiyet ba liıte.t 
idame ediyor. MOlldfet Ahibl yi
ne erkektir. Kadın Jlae lkbHdea 
tlbl vaziyettedir. Binaenaleyla 
cemiyet erkek lçja tamdıfl imtl
yazlan, kadın hakkında kabul 
.-.~tir. 

Yahu ••"ı e .. .._..,...,.,, ... 
bozdu. Kadını ite çektL fte slr•• 
kadın evinin yine lıizmetçlai oJ. 
makta devam ettL Eaaret iki mit· 
il arth. 

Iıte feminizm kadının bu ••a• 
ret yaziyetlndeld layanandan 
doğma bir feryattar. F alcat • 
kadar zayıf Ye lcl• bir mablukua 
feryat v• layam nekadar faydab 
ı .. , kadın:ann bu çırpınmaları da 
ancak okadar mOıpet netle• ve
rebilir. 

Kadın ı.. peblUr. Kaclaa 
lbeb'u olabWr, kaclaa malld,.t 
labibl olabilir. Fakat bltlln bua
lar dayaya halletmeye klfl de-r.dlr, kadının kaıandıj'I b• 
ıklar, belki onun Y•ılyetinl bir 

dereceye kadar dllzelteblllr, fakat 
•eıeleyl k6kOnden kopanp atmu. 

* Kadınlar Kongrs•i 
Batna dOnya femlnlatlerf yan

Lı yolda fidlyorlar. Bu toplu
lıl.r la ne kadınlt r için mDAYI 
la.le Ye imtiyazlar temfa edebilir
ler, ne de barbla lnlln• pçebl
llrJer. 

Bu lkt meMle de cemlyetla 
teldi meaelelldlr. Bu iki haıtahk 
buıankl cemiyet liatemlaia ıaru-
11 bir netfcealdlr. ---Bu Sabahki 

Facia 
Bir Amele Toprak Albn· 

da Can Verdi 
Bu •bala .. at dolma 

dotra bir ç&klatl facı•• olmuf, 
bir ••ele lllf, birj de ajv Ja• 
ralanmlfbr. Facıa pdar: 

Stlleymeniyede lsmetiy• ma
hb•llealnde ) eni yapılmakta olaa 
lr evin temeli bire en bir• ç6k· 

ıo1. ameleden SOleyman ile AH 
• ,~nda kalmıı, Stıle) man kurta
rı._may p 6lmOftUr. 

Diğet amere ile bin zorlukla h• ağar yarala olarak kurtardmıf, 
••taneye kaldırılmııtar. Mllddel· 

1111lumı mu vin Bay Şefik facia 
t.lalcikatana ele alauftar. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

· ... l•••I• dofatta• ldan ....... lfla, Nalan .. 
türe et••k lçla 1aratıl•ıflard.,. a. Jarah1ıfta elaalu 
l,t talaaJI .artr. ı,ı 1etlıtr Ye ba ••lekelerbal ı.ldpl 
ıttlrirlene, iri idare edl.. olarlar. la fibUer toplutıluda, 
... ı,.tıerde, teıekklllerd• ...... rol 07aarlir. c ••• ,.tl 
,akHltea, laalla arkaaıaa takıp .at1na. JUi Ureketlen 
la olaa ba ada•ludar. Oteldl. inan ,tltl, ,.ı.u h 
ılltUuia .,.._ ... ıt4..a.. Haratta W.. .. u .. 
............. ed•• •ata cüt•• .. 

-
idare Edenler 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Fransa ile Müttefikleri 
lhtiJif a Düştüler ! 

f Baıtarafa 1 .aol )'Usde ) 

lar rlzlndendlr. 
Safin Franaa ile aruanda bir 

ittifak muahede.ı cari olan Le
bbtan, Almanyaya kar11 ıert va• 
ıfyet takınılmaıma tiddetle mu
halefet ediyor. Danimarka iıe 

Fr•••·• ~retW ubn balu1or. ....... v. • .... 
111111an. 

Diplomatlara 
Suikast I 

O.nevre, lo ( A. A. ) - Şimdi 
C.oenıde buluaaa llyual adamlara 
.... ........... ..UW• ,_.,. .. 1ı:. 
luı hua eoaeW .....ıeMerde 
söylenmekte 1411. İHİON sabalaa 
gerek uJa.ıar kuruta aarqa, p 
ıek oteller n Hfare&leı etrafuıdao 
ld •IDllİ)'•t tedbirlerlal aritanmftlr. 

Bllduuaki •uhafua kunederi 
ooğalblmııw. 

FranN ile &teld mlltteflklerl 
ara11nda da, Streza konferan11nda 
yerilen bir karar yllzilnden çok 
derin bir lbtUAf başıaıterdl. 
Streuda yazdan tebliğde, A•us• 
turya, Macariatad •• Bulıariıla· zetul İM, Franaa emalyet llya-
nm allllılaamua ftlndea balaaedi- b k bir aff ki 
lirken .. MuabedeJerba tadlli,, Mtiude lyD muv • yet 
lebiade bir cllmle kullaaılmıı kazandajam Wldlrlyor. Bu ıazete 

" 

d 1 ti . 1 diyor ki: 
olmuı, koçak itil •• e erın .. Kllçtık ltillf, Balkan anlar 
cok llnlrleadlrmlıtlr. Rounya ltal A 

Balkan itilafı 
Ve Küçük 

itilaf 
C.aene, 16 (A.A.) - Klçlk ltilaf 

.. ...... aalar;-a• •--71 cfla 
y~pbfl •lften toplaab ....... 
bir teWlt netr•tmiftlr. TeWltte 
dealllr~ lılı 

" K.açük itilaf Ye Balkaa aadlq
ma-, A YrUpanaa Şlmallprlrlaladt 
lıuıılakb 1ardım makayelelerl akdlae, 
merked n e.aubl AYrupada ••alJ•t 
•iealua.. talaakkaka haıunndakl 
•lzakerelerla mlabet l.lr aetlceJe 
•arma11aa •ub ebemmlyet atfecaer. 

S.a J•r••n, Trl1anoa Ye Nl)'JI 
aulh maahedelerlnl imza edealerla 
aakerl Yaslyetinln tadlliae pllace, bet 
dey)etla ml••uilleri bu hu•uıta B. 

LaYal tarafından yapllaa tehtrata ltbla 
haaıl etm itlerdir. 

Hariciye bakam Titllealro çok m.., ya ve Yuaturya ara110• 
•--mıf, BaJ UYala ıo•t-••bı, Bay da liri tarafh yardam anlqmalan La al dil k 
&&& Y- _... .ı dld h ela v n onıeyde 161 almıt. 
La•al ba •--~-·· mubedel-..ın ,.m en azar r.,, Al v .... ili& ..... .... a il manyanm enay muahedealnl 
araziye a:t hl Dmlerinl• dej'i9me- lnglfterere • nce yırtan hareketinin ulualar kunıma 
aiae Fran•nın kat'ı Al'•tte ma- Bununla beraber Almanyaya tarafından takbih edilmealnl lıtemlf 
balefet edeceifnl a.Syl•melr kup yapılacak ihtarın çok yumu- çOnkD Alman hareketinin dllnya· 
auretll• kıımen yatıttırabllmiftir. ıak olacaja da anlaplmııtır. ya endiıe Yerdifini .ay?emlf, mu-
Aynca Streza 1Gr0fmelerinden C.newe ı&rlfmelerl baklanda ahedelerl deilftirmek llteyealere 
dolayı Franıa De Sowyet Ruya lnıilis f.•ıetelerinla muhabirleri, kar11 mali ve ikbaadl tedbirler 
aruaada da bir ibtillf dordutu hayb mlllylm danamyorlar. alınmasını deri llrmtlıtar. 
l&ylealyor. Deyll Meyi Almanyamn UluıJar Roma Konfer••• 

Bir Gel 1 Kurumuna d6nmHI için hakkında Roma, 16 _ A•uıturyaam ı. 
Her n• kadar Fran111 ıa•et.. ajır bir hlklm ~ermemek iham- tiklllinl temin mabadile burada 

lerl, ihtilaf laaberlerlni tek•lp ıeldijinl Juıyor. Amele partW- 20 mayııta toplanacak koaferan5a 
edlyorlana da Eko d6 Parl ıa· nla ıazetul olan DeyU Heralcl laılltere, Franl!l, Alman1a ve 
ıeteılni• alyall muhabiri Ba1 muhabiri U., Almanyayı açıkça kOçllk itllAf vletlerl çaj'rdacaktar. 
Pertiaab, Harlcl1• Bakanı Bay mldafaa ederek dl1or ki : lngilterede Çok Garip 
[.ayala bllylk bir raf yapmakla "Almanya mecburi aak•lik 
lttilaam ediyor Y• muahede- blımetinl lhdu etmlpe, buna Bir DUtUncel 
ler hakkında l&ylenilea .. tadil,, harp lçla delil, bir habızhla Londra, 17 (Huaull) - In,ıliı 
keBmulnia klç~ itilaf deYletle- lule lcla 1apmqtar.,, ~r~nto mahafW AY111turya, 

S.Jfa 3 

Sözün Kısası 
Bazı 
ltanlarD 
Dair ._ ______ ..,.. .... _ ... 

DDnktl Soa Poatanm ., later 
inan, tıter lnaama ,, lltununda 
bir tercDman mektubu Yarda. 
0 G6zlerile dtııDnu ., •• .. ı6rd0-
itlnden bqkaaım yok •nan ,, 
•yyablara latedllderinl değil, 
kendllinln latecliilal 16aterdljlnl 
itiraf eden mektup •bibi diyor ldı 
.. Daa klpr8den ı•çl;::uk. eu.; 
••m ,ardına. mi? u tara
fında A.ltan.U erkekleria pek te 
lelalae olma1an bir kocaman .. ade
Dlliktlclar ,, iJlm var. Abi· ribl 
• yammdald J•ılı kokanalar • 
onu aormular au? ,, 

GDlllm1eyf p geçmeyinll. Bu 
komik blcliHnin içindeki zehir 
mlktan ıaphealz tuhafhtmdaa 
fazladır. luanlana mahrem ml-
auebetlvlne, flsll hutahklanna 
ait bir alrl Ulçlan karayacu Yeya 
iyi edld ha11•l•n, ıuete aayfa
lannda Y• duyar illnlanada koy11 
koyu, açık açık aayıhp d&kllltl) or. 
Medeni memleketlerde ba tllrll 
lllç tarifelerinin Ye Ulnlarınm 
kapalı, nezih bir ifadui vardır • 
Doktorlar ve eczacılar haata ile 
baıbaıa konuturken bile umumi 
nezaheti inciten aözler kullanmak• 
tan çekinmelidirler. 

Bir arkadqımg anlabyon G .. 
ç•n ,na Yapurda bir pnç kız. 
elindeki 1u1ete Hlmnda a6rd0ğl 
fena haıtalıklardan koruyucu bir 
maddenin ne oldatunu yllkaek 
Hıle arkadaıına IOrnaUf. Etrafta 
gnlftmHmlfler. Ben bu maddenla 
ismini ıtıtunuma pçlrmekten , .. 
kinlyorum; fakat ecucalanlDIZ bir 
ılrD lfrenç taflilltile beraber 
mallannın lı:mlerlnl raldlm et• 
mekte mabıur ıörmllyorlar. Belki 
rekabet ıibi meıru bir zarureti• 
gözleri faz.laca perdelenen bu ta
cirler, lliç depolarından 6tealnl 
alreaal7ecek kadar ml1opturlar; 
fakat batla ec&a mllataburatmaa 
tarifelerini n lllnlaruu kontrol 
eden •tlak bakanhj'I da lait bir 
medeni memlekette ba ,.idin. 
teaadaf bakim ohmyaa nldlm 
tanıam çirldnlijial tlrmlyor mu? 

"K6roOlu,, Sekiz 
Yatında 

Yerli, harld hldlaeleri, hava• 
dlalerl. en aı okur yazar laalk ta
bakalannın bile anlayablleceklerl 
açık, ıade, temiz bir llaaala an
latan, tenkit ve tahlil eden •·K&r
oğlu,, arkadqam11, IOll çıkaa na. 
bulle 1ekidnd J8flD& bumııtar. 

Açık, 6ıll dWnla mlklfabm. 
halkın ıealt ratb•tlnl kazanmak
la ı&ren cletvli arkaclqamıa teb
rik eder •• çok az• '-8rll ol
ma•nı içten dileriz. 

Bu vUU. U.. K~• hal
la okamata tefYik yolundaki bO
Jllk hizmetini takcllra. aamaya da 
bir vazife uyanL 

----······-···-··••1111111111111111 -···-····-
taraftar 16ztlk6yor. 

Fakat Bulgariıtan llllhlanıaca 
TUrklyenln Botaılan tahkim et
mek hakkına •hlp olmak fibl 
bir iddia ortaya atma11DJD dojru 

rW endlfey• dtlftlrd~I •çata Lllwahn Hzlerl Macarııtana Ye Balrariltana da 
vuruyor. Buaa makabil Ôw ,.. Franıa Harldye Bakanı ea, lillblanmak halda Yerilmelİa• -

~==::::;================;:::::==:- Ergani lstilcrazı-

olmayacapnı Deri •lrllJorlar. 

/ STER iNAN /STER 1 NANMAt nın Yeni 
llr ıazetede oaadak ı itleri• eaaeım ( betoa ) t•tkil ettifi cilaetl• pek çok 
.. Geçe• J•• bir aılaa•11•• Mı• 11,.tedltl .... ~•eato kallaaı1ormufo Çlmeatoaua da •••eat falı· 

elder Hr ki, bu alder hail kal•fl•ılCla41r. Onlafl, rlkaludaa sallba tonuau 16 llraya alı1ormafo Fakat 
.. ,... r•lmiık•• aakledelim. ba flata• pahab olc'utuau .,,.... kendiai a,,... bir 

b k • .._ LLltJ-... •·-~- "" ~·••to fabrllcaaı yapt rmayı dltGamıit Y• tetkikatta Bu aılnamııın, IJI • .. a- .... IPI 

taaıd l1 war••• Vlal mlkya.ta lapat •fltealaWtUfl bal••••• Neticede çlm•nloJU kendlıi iatihHI edere• 

l 
' 

L sat a-ı u•aada Hkls liraya ••l edebilecefinl •• h rl.-te de .. ımeato-ederek çok .... ia o •at o .. 11a • ,,_ ,, ... 
taahbltlerial iyi Jap•akla •uuf olduta kadu, ~akkUe ••• toaua 12 liraya • tara• l:ol bol klr edecetiai 
kaıandıft parayı, i•ltıtiM.. ba1'a • rfetme ... ı .&. ........ Ş'•dl ı•liba kendi huabına bir çimento 
bllealerden l•l• Bu mltealahidia "'1ıea J•pbll fabrika• kurmak eababile :araııyormu• 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 

lkramıgelerl 
Erıanl lıtiuaıınua dlrdlbacl 

ikramiye kefideai yapdmıı, 30 bia 
Utahk bOylik ikramiyeyi 158280 
numara 15 bin llrahk ikramiyeyi 
de 1416 numara kaza mııtır. 

68.889, 125.594, 147.426 nu
maralar Dçer bia, UM.5tM, 
170.706, 138.477, 152.970, 15.4312 

meralara ela dekuıar rk lira i9a
bet etmlflir. 
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merikan-Japon 
Mü na sebatı 
Düzelemiyor 

Japonya ile Amerika '1raıın~a ardı 
araaı kesilmiyen bir tak ım hldıae!ere 
ıahit olduk. BOyfik Okyanus da ,a
larile yıkanan kıyıların menfa~tlcrıne 
'Ve gelecekteki vaıiyetine hlkı~ ol• 
rnak için vukua getirilen bu hld ı ıeler 
Zamanla iki milletin arasını o kadar 
açtı ki bugün Amerikalıkrla Japonl r 
biribirilerine, ergeç çarpı§mata mah· 
kum mOııtakbel düoman göıile bakar• 
lar. Mançurinin J aponya tarafından 
istilası sıralarında çok had bir devre· 
ye iİren iki tarııf mfinuebatı, bu I•· 
tilA bir emriv ki olduktan •onra, bir 
az yumuıayacak gibi g8rilnüyordu. 
BugDnkQ vaziyet, bu ıaanın 1aalıı ol· 
duğunu g8sterijor. ÇGnkü !~I t?~af 
arasındaki mOnascbatı gerııaleıtırıcl 
unsurlar kısmea bertaraf olmuı !aua 
da, sreçmiı zamanın Yukuatı, bunlnrd~ 
biri birilerin• kıırtı blrlkea ukd•ları, 
lğbirarları dııha dolgunlatbrıp olgun• 
laıtırmııtır. O ıuretle ki bugCln Ja• 
ponya tarafından Amerikaya liartı, 
IDÜtemadl bir ıurette fpeU tahrik~t 
Japılıp durmaktııdır. Bunlardaa bır 
tanul o6yle olmuıtur ı . 

Japonya Ue lngiltere ve Amer.~a 
oraıında meYcut muahedeler mucı-
binee Japon yadaki Amerikan H ln~liı 
Hfaretlerine batlı her •ınıf ıı:a~ıtler 
hariç ar.memleket bııldarı ndan istıf ad• 

d rl r. Japonya, •OD bir kararla bu 
hakları kaldırmııtır. ÇOnkD aynı n· 
l.iyette bulunaD Japon. zabitleri aynı 
haklardaa latif ad• etmıyorlardı. 

Bu, bir. . d 
Amerikanın Ariıı:ona eyaletın o 

birçok Japon çlftçlıl vardır. Amerika
lılar, bu Japonları oralardan uzak.lı:ı· 
tırmak için mütemadiyen tah~ıklt 
yapıyorlar. Geçen glln, ylrmıden 
fazla •on derece iyi ıriyinmit Jap'!~ 
aenci Amerikanın Tokyo sefırı 
M. CrcYe milracaat etmiı, bu 
tabrlklibn lSnO alınmHı için tavas
sutta bulunmaaıaı iıtediklerinl •lSyle· 
mitlerdir. Sefir bunları kabul etme
mittir. Ayrıca Jııpon poli•f, •efirl 
1rlSrmek için bir Hne her AJJabın gllnil 
Hfarete ıelebllecek kadar laatçı olan 
bu Japonların ir.'acatını bertaraf etmek 
için sefareti muhafaza altına a1mı ttır. 

Bu da lkf. 
ÜçOncll hidi•e de 1r•ne •OD gOn

lerde olmuıtur ve tudur: 0Hkada 
sahoan bir Amerikan tlrketine iki 
Koralı gel it, bu ~lrkette çalııa~ bir 
Amerikalıya çatmıılar. Bu Amerıkah• 
nın babaalle bu Koralılardan birinin 
baba1ı vakttle ortakmıılar. Muoakaıa 
.pmruk knYgaaına müncer o:mu .. 

Pollı çafırıldıA'ı ıaman uta, aolu 
dinlemeye ICbum g3rmedea iç Ame
rikalıyı iplerle kı• kıvrak ba~lamıı 
n koca ıehrin içinden bu ıekıJ n 
kıyafette karakola kadar rötGr!°üı'er. 
HAdisenin uyandırdıtı akhl te•ırl uzun 

17-4 - Edebi 
Tefrikamız 

ARİCİ TELGRAFLAR 

...... erikada Oç il yon 
Hazır andı! • • 

iŞÇi 

Mareşal Peten 

Almanya Haricin
deki Almanlar 
Könsberg 16 (A.A.) - Ecne

bi memleketlerdeki Almanlara 
ald birliğin 55 inci konııreai, Ha
ziranda Könıberg'te toplanacak· 
tır. Bu toplantıda " FenJandiya 
körfe:ıi ile Karadeniz arasındaki 
Almanlar., mevzuu görütülecek· 
tir. Tertip heyetinin tebliğine g&
re, kongre, tarki Almanya tesa• 
ııUdUnUn v istikbaldeki ham!ele
rlnin bOyUk bir nümaylıi olacak· 
tır. Fenlandiya körfezJ ile Kara-
deniz arasındaki srenf.t Hhada 
yeıayan Almanların taribt rolleri, 
ve timdi yapmak mecburiyetinde 
oldukları vaziy tler kongrede 
gösterilecektir. . ...............................•.................•........... 
boylu anlatmaya IOzum yoktur. 

Bunlnr, ehemmlyetaiı addedilebi
lecek birer itoedfrler ve nih yet bir 
ıGn bardstı taııracak damlaya vesile 
verebi1irler. - Süreyya 

Yz.ı•aı 
Mahmut Yesari 

No. -39 

Greve 
Büyük Harbin 
Açığa Vurulan 
Acı Hakikatleri 

. 
Bir Fransız Fırkası f syan 

Edip Paris Üzerine 
Yürümüş 

Parla, 16 ( A. A. ) - Röyter 
ajanıı muhabirinden: Fransa Si· 
yaat ilimler Akademisinin bir 
içtlmaında Mareşal Peten'ini aşa· 
tadaki ifşaatta bulunduğu söylen· 
mektedlr: 

"- Geri hldematındakl fena 
idareden dolayı huıule gelen er• 
zak noksanı ve hiçbir muvaffaki· 
ıet llmidl olmaksızın ablacaklara 
hücumlardan ümitsizliğe kapılan 
5 4 Uncn farka, 1917 senesinde 
cephede ve cephe gerisinde isyan 
ederek Parlse yUrHmüştUr. O 
zamanlarda tabi ye noktasından 

biç bir kıymeti hafı olmıyan bir 
siperi almak için bir zabit lle 100 
nefer gllndOzUn hücuma kalkmak 
emrını alnıışlardır. Mitralyozla 
karıılanon bu kıt'a, tamanen 
mahvolmuştur. Bunun arkaaından 
bir ikinci grup gönderilmiş, o da 
aynı akibete uğramııtır. Hücumlar 
kafi derecede topçu istibzaratı 
olmakı.zı n yapılmakta idi. 11 

Akademinin içtimaı, gizli ol· 
malda beraber, gazeteciler, bu 
malümab alabUmi•l•rdir. 

Cenubi Amerikadakl Harp 
Bitecek MI? 

Asompıiyon, 16 (A.A.) - Pa· 
raıuay relıicOmhuru B. Ayala, 
Bolivya (ile barıştan bahsetmek 
zamanının gelmiı olduğunu ve iki 
milleti harbin ıefaletlerinden kur· 
tarmak icap ettiğini ıöylemtıtlr. 

:ı 

Hükumeti 
Protesto 
Edecekler 

Nevyork, 16 (A. A.) - Deyll 
Telgraf gazetesinin Nevyork mu· 
habiri, Amerika işçi fırkası lider· 
letinin, 3.500.000 amelenin dahil 
olacağı muazzam bir grev hazır
ladıklarını yc-zmaktadır. Bu grev· 
den makıat, şimdiki işsizlere yar· 
dım teklini protesto olacakhr. 
Uderler, bu ıuretle iısixlere çalı
ıan amele derecesinde para ve

rllmeıini temin etmek Omidlnde
dirler. 

İngiliz Bütçesi 
Milli Müdafaa için On 

Milyon Sterlin Faz~a Kondu 
Londra. 16 (AA.) - 1935/ 

36 bütçesinin masraf yekfuıu 
729.970.900 Jiraya baliğ olmak· 
tadır. Sunun 235.580.000 l düyu
nu umumiyeye, 490.300.()()()'f 
umumi hizmetlere aynlmıı, fey. 
kalade masarif içinde ihtiyat tatı. 
ılaat konmuıtur. 

Milli mUdafaanm Uç ıubesl 
için, geçen seneye nisbetle on 
buçuk milyon fazla ma1raf tah· 
min olunmaktadır. 

Halihazırdaki Yergi siıtemine 
a6re, maUye nazın, Yaridahn 
735.580.000 liraya baliğ olacağaoı 
tahmin etmektedir ki, bu auretle 
5.610.000 lira raddelerinde bir 
fa:ılalık olacaktır. 

Kızll Bayrak Yaa•k 
Amıterdam, 16 (A.A.) - Po

Jlı, bundan böyle umumi tezahUr
lerde Kızıl bayrak taıınmaaıru 
menetmiıtlr.J 

aörUn, ıonra, otelde beni bulun .•• 

çam Tırtılları 
1 

- HOkiimet dairesinde, oka· 
dar ııelen ılden arasında, rahat 
konuıulmaz kL.. Hem bakalım 
Demir Ağa da iıter mi? 

Demir Ağanın isteyip isteme
mesi Zihni Efendinin kafasını bu· 
landırmıttı: 

Genç kadın, elini uzatmııb; 
tanından, aynlmak lıteditl an• 
latılıyordu ; otel kAtibi, Hacerln 
elini sıktı : 

- Y ann... Sabah olmazsa, 
&ğleyln, otelde, sizi ararım. Şlm· 
dilik mU11adenizle, Hanımefendi .•• 

- Gllle güle Zihni Efendi .•. 
Zihni Efendt Hacerln yanın

dan aynldı, mUtereddlt adım-

Zihni Efendi, telkin eden bir 

ıeale deTam etti: 
- Demir Ağadan iyi mUıterl 

Lulamazaınız .• Demir Ağa, erkek 
adamdır, verdiği ı5zde durur ... 

Bana: 
- Sen, Hanıma söyle, tapu· 

dan, nüfmtan Yana, hiç tasa 
•t i Ben ne maaraf olursa, ~ mes n... , 
'feririm. Blltlin kayıtları çıkar~ı-

k · ır rım. Hanım, alder, ta rır ver ' 
okadar dedi... Bundan fazlada 
kolaylık gösterilemez. 

k Para· Hacer, eline g•çece . 
dan ziyade bu kolaylığa ıevın· 

nıiş.i. Bugün gel, yarın git! .i.lyl~ 
daireleri dolaşmıyacak, Ozillın 
yecek, yorulmıyacaktı. Hacer, bu 
alım satım işleri in masraflan 
olacağını da düşlinm~mi~ti: I~
tanbuldan getirdiği bır ıkı } üz 
lira ancak kendi yemek '' 
yat~a masr' flarına dayanabilirdi, 
hem de ne kadar zaman? 

Bu snbş işi uzarsa, ne yapar• 
dı? Yabancı sayıldığı bir yerde, 
borca girince, hali neye varırdı? 

- Pekala, Zihni Efendiciğim .• 
Demir Ağa ile konuıurum •• 

- Vakit geçirmeyiniz, Ha· 
nımefendL 

Hacer, aözllnlln ~nOnde şim
ıek çakmıf gibi durmu9, geriye 
sendelemişti: 

_ Demir A~a ile konuşmak 

bir muele •. 
Otel kitlb~ genç kadını haklı 

buluyordu: 
- Onu, ben ae dll1Unmliyor 

değl!im.. Akrabalarınızın evinde 
oturmuı olsaydınız, İf, kolaydı ... 
Şimdi, biraz aUççe... Bir iki yol 
Tar ... 

Hacer, aklına geleni, birden 
ifta etmeye korkuyordu; Zihni 
Efendiye, sahte bir alika ile ıordu: 

- Naaıl iki yol. .. 
- Nüfus için, nUfuı memur· 

luğuna g;dersiniz... Siz, kaydınızı 
çıkartmak için uğraşırken, Demir 
Ağa da oraya gelir, orada konu· 
ıursunuz. . Resmi dairede, kimse· 
nin bir diyeceği kalmaz. 

- Bu birinci yol .•. 
_ ikinci yola gelince; tapu 

dairesinde konuşursunuz ... 
Bu yollann ikisini de Hacer 

beyenm miıll: 

- Haklııınız, bunu bir damı· 
malı ... 

Hacer, etrafına bakın.dı; ol· 
dukça geniş ve kalababk bir 
caddeye çıkmıılardı. Hllkfımet 
konağı meydanı buraaı olmahydı. 

Hacerin yllreii çarpıyordu; yavaı 
bir ıeıle: 

- Ben, bir t•Y dQşUnUyoruml 
dedi. 

- Ne dOıUnDyoraunuz, hanı· 

mefendi 1 
- Demir Ağa ile Cevat B. in 

daireainde koouıamaz mıyız? 
Bu da, otel Katibini dllılln· 

dllrmDıtO: 

- Pek zannetmiyorum amma, 
Cevat Beye bir kere ıorahm. 

Haur, için için ainirleniverdl: 
- Neden, pek zannetmlyor

ıunuz? 
Zihni Efendi, tutuk tutuk 

iDlOmsOyordu ı 
- Askert dairedir. Usulleri, 

nizamları sıkıdır. 

Hacer.. Bo,>nunu bilkmUttü: 
- Ben, okadarmı bilmediğim 

için ı6ylüyorum... O halde, siz, 
Demir Ağayı da, Cevat Beyi de 

larla aaia d6ndll; nerey_e ıfd .. 
ceğine karar vermemiı gibiydi; 
genç kadının ytlrOyeceğf latlka· 
meti anlamak iıtedL Fakat Hacer
de de ayni kararsızlık vardı, ileri 
doğru bir iki adım attıktan ıonra 
ıola kıvnlmışta. 

Otel katibi Zihni Efendi, onun 
arkasından baktı; belini kıvıra 
kıvıra edalı edalı yürllyUıllnll 
1eyretti; uzun uzun içini çekti. 

Hacer, taptığı iıtikametln 
nereye çıkacağım bilmiyordu; 
fakat kalbinde hiç ıönmeyen bir 
Dmit vardı. Karanlık gecelerde 
gökyüzllnde ıııldayan tek yıldıza 
bakarak ıssız çöllerde yol alan 
yo'cu'ar gibi, bu tek ümit ııığına 
a5zleri dalarak yürüyordu. 

GUnler losalmıı, akıamlar 
erken oluyordu. Ortalık kararır· 
ken Hacer, ote!e dönmüıtü. 

Ömer eğn, onu, her zaman· 
kinin akaine, gllleryüzle karııladı: 

- Buyur hanım .• Odan hazır .• 

Ağabeyimi Mi, 
Karımı Mı 
Tercih Edeyim ? 

''Bendeniz küçük bir memurum. 
Hayatta pwk aevdiğim bir de ağabe
yim vardır. Bundan dokuz ıene evvel 
eyi bir a ileye mensup bir lcıılll sevi
eerek evlendik. Şimdi biri k11 biri 
otlan iki çocuğumuz vardır. Ailemle 
meaut hayat gecirmekte idik. Son 
günlerde eğebeylmle birlikte bir tv 
alıp oturduk. İ§hı bu beraber oturdu
ğumııza ailem razı olmadığı için sık 
ıık kavga ediyorua. 

Ne yapmamız lazım. Beni kU9llk· 
ten büyüten ağabeyimden mi yoba 
dokuz ıenelik hayat arkadaıımdan mı 
vazgeçeyiml 

Ankarada Ç. Gürağa9 

Evde ortaklık olmaz. Aile 
dedi ğlmlz ıey ı•llklil lıter. Ka .. 
dmlarm kaynana ve aörnmcelerl 
ile geçinememelerinin sebebi 
budur. loaao evlenece§'I zaman 
mnstakbel bir ) uva kurmalıdır. 

Siz evlendikten 9 ıene sonra 
aaabeilnlzle birleşmekle hah: 
etmişsiniz. Karınız haklıdır, ağa• 
beyinizden ayrılmanız lbımdır. 

Fakat bu, mutlaka ağabeylnlsl 
feda etmeniz demek değildir. 
Ona vaziyeti anlatabiliraJDIL 
Erkekler bu kabU itlerde daha 
makul ve mantıklı olurlar. 

"' Turgutluda F. 8. M. ı 

insan ıevdf ğl ile ancak 1n .. 
kançhk ytbfuıden kaTıa eder. 
Bunun haricindeki kavg•lar tabi
at uypnsuılutundan doğar. Eğer 
birinci sebep yokaa ikinci ıebebe 
hllkmetmek IAı.ımdır. 

Tabiatlerlniı araıında çok t .. 
zat vana, blrlbirinlze uyuncaya 
kadar ufak tefek kavıaları tabii 
ıörmelidir. 

* Ankuada B. 8. N. H; 
Arkadqıom ika• etmek va

sif eolzcllr. Zarann neresinden d&o 
nlllürae kirdu. Yarın onu bir ı .. 
da ile kar11laf1D11 ıı&rmekdeDN, 
buglln hakikatla karıı kar11ya 
koymak elbet daha l)'ldir. 

TEYZE 

Bu aece, rahat ederalu, inpllab 1 
Hacer de, ,UlUmıllyordu: 
- Eklik olma, atacağım.. 

Sağ ol. 
Ömer ağ'a, ıenç kadına yol 

ıöıteriyordu ı 

- Sen çıkbktan ıonr• Zlhal 
Efendi geldi, ıordu. Ardın11ra 
ıöaderdim. Gördlla mO ? 

- Gördüm, ağacıtım 1 
Hacer, tath tatlı; aJacıfam f 

dedikçe Ômer ağanıa yoğurt 
ıönln ayran oluyordu: 

-Hayırlı bir haber ya, lnıallahi 
Hacer, elini oynattu 
- Eh, şöyle böyle! 
Otelci, kaılannı çatarak batını 

aallıyordu: 

- Hepsi iyi olur, dOzelir ••. 
Sen, tasa etme ... 

Hacer, yeni oda11nın kapısmı 
açarken kararsızdı. "Çıkınhlı,, oda, 
acaba, eski odaaından, ne kadar 
farklıydı? 

Fakat içeri girdiği :ıaman, yOıD 
güldll. Vaktin geç, bavanm karar
mıı olmaaına rağmen, oda, aydın· 
lık sayılırdı. Odadaki maaa da 
buynmnıtü. Ömer Ağa, hl:rmetinin 
zahmetinin neticesini anlamak, 
genç kadının gözlerinden okumak 
ister gibi içi içine sığmıyarak 
bakı) ordu. 

Hacer, Ömer Ağanın omuzunu 
okılld: 

- Varol, ağacığım... Benim 
için yoruldun! 

( Arkaeı nr) 
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D/Jnga Hddiseleri 

Gerçekten 
20 • • 

ıncı 

Asırda Mıyız? 
Çin 'in Lel • Yanı kıımıad'-

1 
inli• yeni bir demir

yolu yapılmaya 
61r l11Jdi•• baıladıtı zaman 

bu lıte çahıan ameleden bir 
kıımı l..endl arkadaılarından (12) 
taneıinl keıerek kanlarını, teıeb
bnın muvaffakıyetle aetieelendir
meai için bir buda heykeli•• 
hec:IJye etmiılerdlr. Fakat cıvar 
k6ylerde yaıayaalar bu itikatta 
olmadıklan lçia bldiHyi lıitince 
kızarak ameleye hllcum etmltler, 
içlerinden mllhlm birkıımını kea· 
tikten ıonra ( 43 ) tanHinl de 
data kaldırmıılardır. 

Avrupa ıazetelerl bu hldiı .. 
71 razdıktan ıonra . ıoruyorlar: 

- Gerçekten 19M yalında mı 
yapyonu? 

* ıtalyada evli bir erkek, lir.um 
ıörftrH karııını dBim•k hak• 

Jıal.an k•dı· kma maliktir. Bu 

"ö 
. L kanun lle tanın• 

1tını vm•" mııtır, d6j'en için 
milbalıtır hl~ bir ceza yok· 

tur. Fakat ltalyan kadınlan ka• 
nunun bu maddHinln dejiıtirll· 
meıi için bllkllmet nezdinde te
ıebbUı yaptıkları ve dilekleri bay 
(Muıollni) tarafındanda doğru 

aörtıldUiü için yakında vaıiytıt 
değiıecektir. 

lf 

lagillz ıaıetelerinln aalattık· 
larına bakılır1&, Alman ka • 

Acaba ı•ı· tollklerlnin ruhani 
aahada hUkCbnete 

tan lcimdir? ıöıtermektlr ol-
duklan muhalefet el'an de
•am etmektedir, 811 cDmleden 
olarak ıeçenlerde ılzll olarak 
(ı•ytanı mı lıtiyoraun, yokıa Alla· 
hı mı ) baıhiı alhnda bir kitap 
baatırarak datıttırmıılardır. 

Makıatları kUlse •• papaı lt
lerlnde muhafaıaklrhtın kabulll
nB temin etmektir. 

. 
Bir Doktorun 
GUnlUk Qarıamba 

Notlarından (*) 

Ağır / şiten Çocuklar 
Kulakları ajır iıiteo çocuklarda, 
her ıeyden enel burunun mua• 
yeneıine lliıum nrdır. Eberiya 
burunun arkuındald etler faala 
büyümUı, bademcikler tltmiıler• 
dlr. Bunları aldırmakla bu an:aa· 
nm da önttne ıeomık mtlmkttıı 
olur. Sonra orta kulafı• bofH ilı 
ııln alikuı nrclır. Betasda huıl 
olacak bir rahat.ıslık derhal orta 
kulakta aklı yapar. Böyle çocuk· 
larfia botaz •• burun arızalan 
giderilir siclırilmes kulaklar da 
derhal aç1hr. Bu 1tbeplt 9ooukla
rı o burun n lrulaklannı ıhk n hatif 
karbonatlı ıu ile pamuk Ye ruıı 
bezi• temizlemeli, kurulamalıdır. 
Qünkil kulak kiri de afır iıltmeye 
Hbıp olabilir. Nitıkim bu, büyük
lerde de böyledir "' birvok h11-
talann kulak atralan, bir defa 
yıkamakla sail olmuıtur. Qoouk 
n büyiiklerde kulak akıablarına 
da biyiik ehemmiyet nrmek 
llsımdır. Bö7le bir akıab ya 
barict bir ıebepttn nya orta ku· 
lafın yeni ••ya eski iltihabıodan 
ileri gelebilir. Bunu tedni ettir
mek, ileride tedaviıi mtlmkUa 
olmıyan arızaların önftnU alabilir. 
Binaenaleyh kulaklarınıza dikkat 
ediniz. 

...., ________________________ __ 
[*) Bu aotları ke1lp eaklayıaı•, yah•t 

ltlr albUme yaplfhnp kollokolyoa yapı· 
NL S.klab samaaıaı1.da h -notlar titr 
doktor flbl lmdadıDIH yetite•lllr, 

SON POSTA 

1 Yaza Olre rken 1 

Bu Ya.s, Beyaz Fifa/ilga 
Üzerine Kurşuni Gidiyor
muş. Ya Mısır Biçimi 

Yaz, Size De, Ter Koknsi
le Beraber Mi Gelir? Allah 
Bilir Ki, Yaz Teri Kadınları 
Dehşetli Çirkinleştiriyor Atkılı iskarpinler ?ee 

Şimdi larn•m•sda tııt•n ••s 
ınanzaral 11rı nd a11 

Yaz aıcaıında zevkına doyulmara• 
ltlr tulumba lleml. lhk deniz euru l9ln• 
de .. çatal,, oyunu oynayanlar. Yazı• 
ilk 9Unetlnden açık hava fotoırafçdar1. 
Bir kahp buz ta,ıyan bu çoculu yazın 
yoldan çevirmez misiniz? Baharda yaz 
için çimen ekenler. Ya• sıcaıında 

Bilmem, yas, ılı.ede ter koku
ılle beraber mi ıelir?., Ne ıeniı 
deniz.in ılık rOr.glrı, aede ada 
çamları beni bu kokudan korta· 

ramaı. Y aı bana, üzerine tırıl ıırıl 
ıu dökülen ıöbekll bir marulu, 
klltnr kUtUr öten bir karpuzu, 
ıonra gllaeı altında kalmıı, kuru
muı, porsumuı taze ıovanları ha• 
tırlatıyor. 

* lıtanbulda yaz, baıka bir ha• 
yat yaratıyor. Şiıliden, karııyaka· 
dan tutunda, Topkapılara, Ey:ip
lere, Kaaımpaıalara kadar her 
aemtin k~ndiııe iÖre bir yaz Ale
mi vardır. Yazın latan bul tarafın• 
da kahve ve ııgara itiyadı ne
denH artar. Evinin cumbalı pen· 
cereainde baidaı kurarak akıam 
aerinlijinde, oob, diye ıöyle oturu 
vermek, ağır yudumlarla okkala 
fincana dudak değdirmek, zaman 
:utman çubutu ağzına m,. 
tirerek ıokata doğru ıöyle 
uzanıp bakmak.. Ne ömOr ıeydirl 
Ahmet Rasim de bayatta iken 
bu ıeç biten yaz akıamlannı; 
kırmızı turuplu, marullu, cacıklı, 
midye aalatalı ve buz içine a-ömUI· 
mOı aaf rakılı bfr içki ıofraaile 
canlandırırdı. T oprafı bol olıun, 
r.evklne dUtkUn adamdı. 

lf. 
Allah lnandıraın ki, yar.ın 

kaldmrım uykusu 

meyvaların içinde yllzUne bakılır 
bir llzUm, bir de karpuz vardır. 
Üzllm bana uzun yaz ıüalerlnl 
geçirmek için Cenabı Mevll ta· 
rafından hilk edilmiı tatla teabib 
tanelerini hatırlatır. Karpur. daima 
parmatı donduran ıu içinde 
karpuzdur. KUtlr, k&tUr keailir· 
ken bile, içinden ıelen Hı, · ko
ku, Hrinllk bl.r.e kıtı hatırlatır 
ve terlerken aerlnleriz. 

Yokta ne ponumuı elmalar, 
•• de ıuyu çekilmiı armutlar, 
kayııılar, kavunlar yaza dayanıkla 
aeınelerdlr. Her intanın l'Öallnde 
bir aralan yataraa • yatar a • b .. 
nlmldnde de yalnız iç ıe1 •ar
dır: Su, Oztlm, karpuz. 

Yazın ıu ile kadını ben daima 
blribirln• karııtınm. Çnnkll biri• 
birlerinden okadar çok aJlllmaz· 
lar. OzUm, yatlı cildinden akan 
ıu damlacıklarile, yuvarla it 
çok, içi tatlı, •• bota· 
zımızdan ıeçerken bile ıöz• 
terimizi yumduran, ktıçOk, çok 
kllçflk bir kadın hcykelcltine ben
zer. Karpuzu, naıla bir ıultan gibi 
ıuyu içinden çıkanp bir mermer 
lıerine bırakmak, ılvrl bıçal'I 

aadını 6ldlrmek kadar bana 
sevk ••rir.. GörOyoraunuı ya, 
benim ıöynllmde yatan Dç ar.
lanan içi de blrleıip yine tek 
oluyor •• ... 

F aklr bir bektaşlye demlı· 
ler kh • - Erenler ıu ıömlej'inl 
yıkaaanal.,, "Kirlenir!,, Demiı. 
.. Yine yıka!.,, Diye tekrarlamıt
lar. "Yine klrlenirl.,, Demlı. uyı. 
ne yıkarıınl. ,, Diye ıarar edince 
baba köpürmllı: 

- Behey ıultaaım, biz bu 
dDnyaya ıömlek yıkamata mı 
ı•ldlk?,, 

Jki ıene eYYel, tehir pliDlle 
utrqan bir mtitehauıı "lıtaa
bullular az yıkanıyorlar, çtlnktl 
ıu aarflyatı çok azdır!.,, Demlfti. 
Ben mütehaaııaa hak •erecek 
deiillm. Belki de yazın plljlan 
ıezmemiftlr, belki de her evde 
dededen kalma ç•ımelerl, koyu
lan bilmiyor. Fakat muhakkak ki, 
latanbullular, kaıın ayda bir ya· 
kanarlaraa, ya:nn ıu içinde ya· 
ıarlar: Marullar, tlzDmler, kar
puzlar, ıalatalıklar, hıyarlar n 
içinde kalır, çocuklar yaz ııca• 
jmda tulumba aletlerine ıokulur, 
biraz terleyip haf akan baakınına 
utrayanlu baılannı musluklara 
teslim ederler. Aramızda bektaıl 
dede gibi; 11Biz bu dllnyaya yal· 

kadife yetili UıtDne vurmak ve 
bir anda yukarıdan af&iıya doj
ru yanYermek zevki, ne hikmet
tir yarabbi, blyanet ıördllğllm 

_,;.--=------------------------------
Havadan Sudan Geçinenler 

Yağla kaıketinl; daracık leke· 
il, yer yer ıökUk, yeryer yırtık, D•n!l•ıı 1-emi• r••lc ıöre11 ••l•l•c• 
yer yer yamalı ceketini, pantolo
nunu, yakasız kirli gömleğini ve 
topukları temamen yenik ye•e
nilerinl en cömert bir eıkiclye 
aatıa alacağı para flk bir kadı
nın çorap bedelini bile doldu
ramaz. 

Fakat onun lcıbğının bu fakir· 
liği ve hırpaniliil ıönlllne de, 
içine de vurmamıı. 

Y eıil ıaJatalarla, kırmızı turp
larla, yefil ıoianlarla ve mayda· 
noz demetlerlle dolu lıportaaını 
göıterirken ; bacaları bulutlara 
karıımlf fabrikaları ıeıdiren 
ıöbekll ıermayedarlar ıfbl 
övllnUyarı 

- Şu, diyor, bor ıördlliln 
lıpartanın içinde tam bir buçuk 
kAtıthk mal vardır 1 

Ben bunları ıün karanncaya 
kadar Uç kiğıda okuturum. Bir 
buçuk kAğıt fena para mı bu 
zamanda? 

Ne aua, ne ha ba, ne bala, 

ne de avrat.. Hiç, amma hiç 
kim•em yok dUnyada.. Kundakçı 
hanında 7 buçuk kuruıa aabahh· 
yorum. Hem de öyle it fibl tah· 
tada, toprakta deiil, lord l'ibl, 
ıilteU, yorıanh d&ıekte.. Sa bahh 
alqamh 15 kuruıa da karnım 
doyuyor. 

Geriye kalanlara da indiriyo
rum ku .. ja.. Oç ylb kiidı bir 
dotraJta bllaem ilk •oluiu, köye 
ıtden poıtada alacaiaml 

- Kadınla içkile falan aran 
rok ıallba? 

- Ahi. Ne kadın, ne ~çkl, 
ne kumar, hattl ne de cıiara .•• 
Hiç blrlle bot detilir baıım! ÇUn· 
kil bence bntun belAlar bunlardan 
ı•lir inıanın baıana .. 

Kadın fena ıey detll. Fakat 
mangal ateıi gibidir mllbarek. 
Uzağında dururaan, tatla tatlı ııı· 
nar. Elini ıUrdlln mil, daha fazla 
ıokulup dokundunmuydu cayır 
cayır yandığın gündür. Zira, 
ya kHene, ya gönlline, yahut ta 
etine mutlaka kötO bir illet, bir 
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Kari Melctu.bları 

-
Bir Şikayet Ve 

Emniyet Müdürlü 
ğümüzün Cevabı 

9 Niaan tarihli sayımızda yl 
ne bu autunlarda KUtahyada ba 
çavuı bay Sallhaddlnln bir me 
tubunu neıretmlş, ÜıkUdard 
ı•ç•D bir hadiHden dolayı e 
niyet mldOrlUtümftzUn nazarıdik 
katial celbetmiıtlk. Emniyet m 
dlrDmtlz bay F ehml "ral, b 
meıele laerlnde tahkikat yaptıra 
alakadarların ifadelerini aldırmı 
bize 16nderc:IJtl bir mektupla ha• 
dlaeaia, bay Salllıaddlnin yazd .. 
tından temamen baıka tekilde, 
cereyan ettitini bllc:IJrmiıtir. 

Tahkikata naıaran bir gec• 
eve 1arhot ı•l•n hamallar kah· 
ruı Halim kanılle ağız kavaall 
Japarak bir anhk karı•ının orta• 
dan kayboldutuna ı&rtınce aıa• 
iJra bçbfım ıauetmiı ve oda .. 
... n kapı11adu Bay Aliye bai .. 
np tatırmııbr. Tahkikata gör• 
•ak'a yalnıı buadan ibarettir. 
Bay Sallhaddlnln yazdığı gibi 
Halim, cocuklann &zerine bıçakla 
htlcum eclerek tehditte bulunmamıft 
hlcllaede babalan evde iken vu• 
kubulmuıtur. Emniyet MUdllrlüğft 
bundan ıoma da bu ailenin iıti
rahabnan lhlll edllmemeılnin te
min edlldltfnl de bildirmektedir. 
Allkadarlan namına teşekkürle 
kaydedlyonas. 

-······················································ .. aaz Yllcut yıkamata mı geldik?.,, 
Diyenler de, bani ar değildir. 

. * 
Ati• relılerlnl yazm da • zateli 

ae aaman kurtulurlar ki • bir dU.
ıDnce abr. Blltln •• halkı erkek 
olsa, ne lae, eıld yazhklar1n tazr 
lenmeıl kolay olur. Fakat ielg .. 
lelim ki, kadınlara lif anlatmak 
mDmkOn delil: 

- Bu ya.r. beyu fllafilya nzr 
rlne, kurıunl fldiyor. V allahl bit 
ıpor yaptlramuıam, kııa kadar 
evdea çıkmam. Hem bu ıezoDt 
atkıb, ha11r biçimi lıkarplnlet 
moda.. Kenan ıenlf, ttl baaırl 
.. pkalar çok ıfdlyor, dediler mi 
akan ıular durur. S6ztım ona, 
yu ı&nlllerl açarmq, ne ıezeeer. 
Y ann hafakamnı ıelin de aUf 
babalanna aorun.. 

lf 
Biz, laıın, devekutlarına bent 

zeriz. Tıpkı o aptal hayvancıklaf 
fibi baıımar.ı paltomuzun yakala• 
nna, yorıaaımızın altına, aobab 
odamıza ıokarak, dlnyayı ıörmek 
lıtemeylz •• dllnyanın da bid 
ıörmedljinl aanırız. Fakat yazı• 
ıllmllklüb6cekler albi kabutumur 
dan çıkıp ııynldık mı, gezmek. 
tozmak, ıerlmizde beyu izlet 
• biz buna habralar deriz • bırak• 
mak lıterlı. Tıpkı yine onlar aibl 
marul, hıyar, ıalatahğa yayılır•,. 
Su kenarlarına lnmete, ıu kaplara 
etrafında dolqmağa koıar1z. 

Yazın bu yap11kan hay•anlar
dan farkımız oluyor mu?. Hel• 
terleyjac•, onların haline dönm~ 
yor muyuz?. Yaz gönlll açarmı" 
bence ne geıeeerl .• 

-·--·-·--·---dert aıılarl 
Onun için, en iyiıi, bfzidl 

aibl liyıkıle geçinmek bedi 
r.aten yaıamak, hiçbir ı•yl art
mayacak kadar tatlı bir keyif .•• 

Nikbin muhatabım, yaklaı•• 
bir mtııteri ile pazarlığa giritir" 
ken uzaklaıtım. Dütüoüyordunı: 

- Y okıa, eri9emediğimiz ::i_ 
adetin tek H buit ıırra, Çal'. f 
•un ılbl dlfllaebllmekte Iİalcll' 
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INANILMAYACAK 

11199 y lında , •• ı ·• 

Ne•orleanda bir aıll
yon ıalon 7oaunu lhtlwa 
eden bir havua patlamıı 
ve bitin bir cadde iç 

kirleri yardı, bualan 

lııa1tul ettirmek için 1tll· 
tla Anupayı dolatbı 

aı .. ıt Hml•I Franaada 

1 • lap nya muharebe halinde 
• ıatlml k bir ıoaua ta
hakaaı ıı .. örtUlmUttllr. 

buldu, o Hmaa 15 lacı 

Lwl çocuı.tu. Sal· 

taaat aalbla• hat• 

b •nur arkan tarilıe ı•çeb larolıı 
bır hidııe olmu1tur. Bir aaker 
tam a •t edece!I eırada dUımaa 
tarafınd•n atılan bir kurıua 

Zehlrll 
OH•n 

ekmek 

Amerlkada Mıaajce 
deallea bir ç .. lt 
ot .ardır lııl 11011 dr 
recıe ••hlrlldlr. Baaualabera
ber JHlloblllr. eaadlfen o ııakerla tUfeflaln aam• 

l •una rlrmltı çakm•k lbere olan kur• 
fUllUQ yol ı'lU tık .. ınıştır. 

.... 
Bu otun Hhlrl •ıoaj1 •'" 

rUnce kalm11a. Brnllyabl•r bu 
otun klkllaU kaynatırlar, ıa· 

.... ~~_......,... yet ,Uııel bir ıvup olur. 
laca dlıllacelarl•I -
tHYlp ettirdi, blylldlltü 

Haaa tahta s•çea 15 l•cl Lul ti• 
Halat ua•anı aldı. Bu adama• ...... 

lıılle Franaa 120,000.000 10 tala•ll 
1 lnj. 

çllıarda. Blllhara bu • •t•• 

Geçen haftaki 
bilmece: Bir hiç
te• bir hiç yapma 
aeaeleal .. 

Ekmelin içi•• katarlaT". 
Gayet leuetlldlr. 

adi••• fraaaa faklrl•tl1ordu. T.. IOOI 

yıl borç 8tledL Law Veaadllıııto falalr 

elaralıı llalftlr. 

o o 6' o 
0 00 
o o 
o O d 

Sahrlara aiti ~ O O 

•••il bir 1oldaa .... 
ç• kea iki tekerle· 

ta .. çt•ı• tıh• CI ~ 9 
edlala: 'I O 

I it• aaeak biri herine lıtlHT'. 
ÇUakl: Tekerlekler ~rk hare-
ket •I 7•parlarke• biri aa diner, .._ ___ 1ıW-..ı1t 
dlterl de çok. 

----------~······························••e••ee••······················•••e••••·,····························································· 
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IsviçrcninBir Köşesinde Hün Zamanın 
dan KalmaKöy Halkı Bulundu 

• atda AemlYlartl"l.na 
çoll dladar eltlaldanm 
Shtero• bir fetefral 
nrdar. Sabahlan lfl•· 
ıl•• ceaaat ballado r.a· 
pılu daa llo bq ili'• 
lar, Solda otardwklan 
ldS)'I rlrllyonaaus, 
Attlllaın hafftlart kon 
dllerlH aıııahıuı lıtlr 
ldarolorl nrdır. Rola
lorl ortada rlse çar
pu ceatllmoadlr. 

DördDncO aıırda Aıyaya •e Anupaya hlkl• Kaato• ile temaılarım hep ona bırakırlar. ŞahHn 
ıayet temlr, dOrtl•t, 8zl •özD bir ln•anlardar, dinle
rin• baihd•rlar, ıabahleyln ltlwhae bqlamadan 
••••l klliae m•ydanında toplanırlar, cemaat halinde 

olan Hlnlerlerin hlklmdan Attilamn •o~ tamka
men tlkenmiıtJr, Hmlmamah: laYiçre •adUıaln aa in 
bir k6tetinde V allia Kutonuaa batla .. Annl:!d; 
adanı taııyan bir kay •ardır ki içinde yap\ fidl 
kendll erini dotrudan dotnıya Attllama a 
addederler, tek bir ali• .. idin~• yatflarİaı~:~ 
itlerini kendileri 'ıarDrl~ İ, • .. t:da r baıkalarım 

dua ederlw.Sayıaa{2000)1 bulan bu k6y halkı kendilerini 
Attilanın hafidi Hnmakta haklı mıdırlar, detll mi
dirler, kat'lyetle •öylenemez. Bununla beraber 
ellerinde bin yıldan eıkl zamandan beri •llrUp 
relen bir .. cere vardır. Tarih bilıinlerl bu huıuıta 
tetkikat yapacaklardır. rlbidlrler. Her J•n ya • 

1 b&tOn cemaat itleri, aile hukukunu, meçer er ve 

Bir Aslan 
( 

San Franıl•ko hay•anat bah• 
Ceahıde 32 yqıada bir erkak, 

lair de dit.i biı -- ...... 

Bir Köpek 
Yavru 
sunu Ev 

litlık 
Aldı 

J 

tardar. Bahçenin memurlan •• 
..,lrdlerl ...... ete ıayet ldddetll, 
.tnlrU. olclakç• a ••lltl t.....-

Burası '' Londra,, 
Şehri Değil ! 

Inıiliz ıazeteleri Harriı lımln• 
de bir ihtiyarın sergOzeıtini yazı
yorlar. Bu ihtiyar timdi 75 ya11n
dadır. 50 yıl ev•el, daha bir 
delikanlı iken bir futbol maçından 
çıkarken yere dDıerek kaborga 
kemikler• ezilmlı, •• tamam 50 
yıl evinden çıkamayarak yatakta 
haıta yatmışb. Bu bedbahtın ıe
çen haha ilk defa mokata çıka· 
nldıiJ zaman möylediti birinci 
cOmle fU olmuftur: 

- Buraaı Londra ıehri detill -mıfbr. Binaenaleyh bir ,an kD· 
çllcOk bir köpek yavnuunun 
yanlqbkla aalanlara mahauı de
mir parmaklıkla yere ıirdltf 16-
rlllUnce, herke. biçare k6peğln 
derhal parçalanacatını aanmııbr. 
Fakat dftl aalan bu kanaatin 
ter•lne olarak k6pek yaYrU•unu 
pençelerinin araanıa almlf, yalayıp 
HYmeye koyulmuıtur. O zaman
danberi bu k6pek yavruıu aslanın 
kafeaiade yqamaktaclır •e ailenin 
çocutu olmuıtur. Anlaıalan 32 
1....- 1.ı..-ae raj'ma ya•ru 
aaMbl olamayan aalanlar, çoaalı 

qlwu bu .. kilde tatmia .tmlfl-rllir. 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor? , 

18 inci aarın baılannda Fraa· 
B•r•lc•lll Hda ııçamn ne 

olduğu bilinme:adL 
6lr n•sll Bir at cambadıa• 

nHl tarafından pmra ile ıatıa 

alınarak kaf•• içinde aılan •• 
kaplınlarla birlikte halka teıhlr 
edilmiıtir. BuıDn Fran•ayı latlll 
eden ııçan ordularanın ilk ceddi 
o, at cambaıhanealnde ıöıterllen 
ııçandır. 

* Dlnyama • kllçlk cllna•OR 
K.,.lc 6lr pçen ayan ıonu

aa ••llnceye ka-
dlnamo.. dar Amerikacla 

idi, iç buçuk milimetre blylk
l&pndeydL Halbuki ı•ç•n ay 
l•tl•an Zimmerman İ•mlnde bir 
Macar mllbendlai ahaek yanu.a 
blylldDtlnde bir dinamo yap
mak ıureti Ue bu rekoru lar
mııtır. Bu klçlk dlnamonua ya
palmaaa d&rt ay ıllrmDtt8r. 

1 
lnıtlterede radyo maklneılne 

H••IMlll aahip olanlar bu 
hafta içinde dlln• 

6l r plgano yanın en bftyllk 
plyanoıu Ue çalınan bir konser 
parça81nı dlnlemlflerdir. Bu pi
yano karalan yal d6n0mft için 
hu•ual •urette yapılmıı Ye 600 
lnılliı lirasına malolmuıtur. Boy\a 
d6rt metreye yakındır. Birçok 
yerleri ıumnı kaplama Ilı ıüı· 
lndur. 

• 
Bir lnıWz racua baba olmuı 
Kı•••tll ..,.fine, HYditl 

llr 1..,,.1•1 n•cealne laediye 
lalcımı edilmek tben bir 

----- haıWz kuyamcu
•una bir tu•alet takamı 181Darla-
mlfbr. Bu tuYalet 36 altmdaa 
yapılllllfbr. Elmu Ue ıtlallldür, 
tamam ybbia lnıWz llruına 
malolacakbr-

Elektrik Kuvvetinden Ne 
Kadar istifade Edilebilir? 

Miaiı Mary Conaeel adanı ta• 
ııyan milyoner bir kadaa 0 Ne.
york,, un tanıam11 bir mllhendlalal 
çajıraıak elektrik b••etlnlaia 
bntOn kabiliyetinden latlfade eden 
bir k6tk yapbrmak lateditlni 
ı6ylemittir. Mnhendl• bu kaclanın 
anuıuna tamamen muvafık bir 

köık yapmııbr. Bu k6tklln bu· 
•Hiyetlerl ıunludır ı 

E• Nhlbl aabahleJln kalkb 
mı kah•alb etmek için bir sile 
baıu. Ve derhal karyolaıuun 
baıucundaki ma•a yerini detir 
tirir, altından bir delik açılır •e 
bu delikten kahvaltı tepalılnl 

taııyan bir mua ıellr. Kahtaltı 
bitti mi yine bir dllime1• ba
•ıhnca herıey eaki tekllne danw. 
Şimdi •ıra kadanın rlyinmealne 
ıelmiıtir. Yhae bir dOğmeye ba· 
ıılır •e tuvalet maaa•ı kadının 
6nllne gelir. Ôtl•, alqam ye
mekleri de tamamen bu ıekllde 
yapılır. EYin içinde hizmetçi 
••rdar, fakat .......... ,. !ua• 
_.., le Jap•ma.ı.r. Y8Pl•Ü 

ltl hep elektrik •ot6rlerhae 16r
dlrlrler. 

Şuruım ela llyUyelim ki ka· 
dm bu e.ı 7aptudaktan 10nra 
H•mlltlnden ulolmıt. bemen 
.. bhğa çakarlDlfbr. Şimdi yine 
blldiğimlz ıekllde yaıamaktadır. 

-··-···---.. ········----·········-··········-
Hayat Hem Uzun 
Hem De Kısadır 

Bir Amerlkah profe•&rln yape 
bj'ı ta ... ba bakılana tamamen 
mu'at ıeçme .. kabil olmak tar
tllı İDMnın ( 2,5 ) ,.ı yqamaa 
klfidir. Ziraı 

24 •atin 8 1 •ykuda 
,, ., 8 ,, çahfmada •• 
,, ,, 2 ., ,OrOmekte pçer. 

Geri1e kalan ( 4 ) Natin Oçll dü
tllnmeye, ka•ı• etmeye aidir. 
Şu halde lnaanın mH'ut olmıya 

•akit bulabildiil müddet ( 24 ) 
Hatt• ( 1 ) ... tt1r. V aNtl 6mDr 
60 oldujuna tire 1Udet mlddett 
(2,5) yaldar. Bu ela laek ... ••IİP 
...ı,.. Wr ...... 



8 Sayfa 

Milletin Malı Kurtarılmalı f 

Binlerce Dönüm Arazi 
Kapanın Elinde Kalmış 

Şamlar klSylülerl dtinkl muhakeme eenaaında 

( Baıtarafı 1 iaol yüıcl• ) ı ıulb mabkemHI•-. ıiderek :dlyed-
- Hepıi de millet baılne•l· liğinl iıpat etmlt ve buraları o 

oindir. ÇünkU eJimb:de birçok zaman elinde bulunduran hazinel 
senet vardır ki bu yerlerin ve haa1a aleyhi•• bir hnknm almıı. 
B th · 111 t •t oldugu· nu Bu sırada Kotranya çlftliiinl 
arı anenın m e • aı M k d d b. · · ki il t ·· · b bl ar o a ın a ırııı ra e u• 

ioıterıyor. Fakat buglln u n· t d Ç"ftlik b'b· b k 
k uyor u. ı ıa ı ı u arar 

le~ce d~nnmlük arazi baş aıının Ozerine Markoyu ve bunun 24 

elındedır. . korucusunu çiftlikten çıkarıyor. 
- Kimlerın elindedir? Iıte bu esnada bazinei baasa• 
Bu ıuale, milli emlak mUdür· nın alikaaı hazi ıeye intikal 

lUğü ıu liahat ile cevap verdi: ettiği için maliye bazine1i 
- Bu çayırlara komıu bir davacı sandalyeslqe oturarak 

Kotranya çiftliği vardır ve 1500 Fuzu\i olarak başkalarının eli-
dönlimlUktOr. Buraaı eski Temyiz ne ieçen mil' et mallarını iıliyor. 
mahkemeai azasından Bay Eminin 4 - Fakat hu işin bir de Ça· 
idi. Bay Emin burasının Resneli ta'ca mahkemesine intikal eden 
Bay Oıman ile karııı Bayan Me- kısmı vardı~ _ve ~öyledir : 
, Bu arannın bır kıımı Çatalca 
lıhay~ ~attL Fakat Bay Osman hududu içinde olduğu için maliye 
b_u çıftli~ etrafında bulunup ha· tarafından Çatalca mahkemesine 
zıneye aıt olan yerleri de yavaı &"idildi. Bu mahkeme, Resaeli bay 
yavaş kendi eline ıeçlrdi. Sonra Osmaoıo eline geçmit olan top-
da bir hudutnıme yaptırarak bu- rakların hazineye ait olduğuna 
nu tapuya tasdik ettirdi. Bu su· karar verdi. Bunun li%erine dft ha· 
retle millet harln11ine alt olan zioe bu topraklan geri alarak, 
yerleri de keadi çlftliiinin eldeki kanun mucibince burala· 
hududu içine aldı. Bunun nnı Şamlar köyünden 93 haneye 
üzerine bazlae, B O para ile sattı. 

b 
ay 

1 
sınan 5 - Halbuki az eYli, barıt· 

aleyhine oa et yı önce h b 
bı·r dava b ki b U b il d ane çayırı ve yarım urğaz ara• 

aç uı D a e- · "d Ç t 1 hk · d h d' zısı e, a a ca ma emeıın e a-
•a m • ıyor. zlne tarafından kazanılan dıYanın 

2 - Bir muharrirlml!de bu f ıtanbul hududu içinde kalan kı· 
çayırların bulunduğu yerdeki Şam- sımlarıdır. Köylüler hükümete ait 
larköyOne gidip kÖylOlerle görvı· olan bu toprakları para'arae sa· 
mek istedi. tın almak Ye bura!arda yerleşmek 

Fakat kft• lftler Reanell Bay istediler.Bunun Uzerine Reaneli bay 
Osmanın kendileri aleyhine aç· Oıman ile karası dördüncll hukuk 
tıklan davada bulunmak için dOn mahkemes ne giderek kôylüler 
buraya gelmitlerdi. Muharririmiz aleyhine dua açtılar. Dahiliye 
AdJiyede kendilerini g3rdn, uzun Vekaleti ise köylülerin buralar-
uzadıya konuıtu. KôylOler muh~r- dan çıkmama~arını biJdirdi. Çün· 
rirlmize ıôyle dert yanmağa baı- kU bu topraklar m:Jletin mahdır 
ladılar : ldiyıtiler bunu para ile aatın 

- Eyvah .. Mahvolduk. On bet almak iıliyor'ardı. 
yıldır mahkemeden mahkemeye 6 - Şamlar köyü muhtan bu 
koşuyoruz. Hafta da bir kere bu- karmakar şık işin son safhalarını 
ralara taşınıyoruz. da ıöyle anlattı: 

Muharrirlmiz Şamlark6y0 muh- - Geçen erde Ankaraya git· 
tan Halile ıordu: tik. Ma"i}'e bakanlığı 6/4/930 tarih 

- Baruthane 'H çayır başka· ve 840.'/3 l 7 numaralı bir emirle 
aının eline na&ıl geçmlt ? be toı: raklarıo bize dağıtılmasını 

Muhtar Halil içini çekerek an· Iıtanbd "ilayetine bildirdi. Adliye 
lattı : bakanlığ.na da uğradık. Çatalcada 

- Reaneli Bay Oaman 4500 on bir ıc:ne evvel biten daYaoın 
dönUmlUk Kotranya çiftliğiai 335 ktanbul mahkemelerinde on bet 
ıenesind• 4000 liraya satın aldı. 'enedenberi neticclenmed:iini 
Fakat bundan aanra iıin içine bir anlattık. 
11M,, kanştı. Çiftliğ:n hudutname- Adliye bakanlıgı 6 Nisan 935 
ıine tapu idareıl şöyle bir kayıt tarih ve 324 numara ile latanbul 
koymuş: müddeiumumiliğinden bu doıya· 

« Tasarruf aenedi makamına ları istedi. işte bugtinde mahke-
kaim olmamak llzere,. miye gidiyoruz. Bakalım netice 

işte bu cllm'edeld ·'olmamak,, ne olacak?. 
kelimesi her nasılsa "olmak,. şek· Bay Oımamn ıatın almıı oldu· 
Jine girm ş, yani ara yerden bir ğu çiftlik 1500 dönUmdUr. Fakat 
.. m,. düşmüş. bugiln elinde 53 bin dönümlUk 

3 - Şamlar köyll muhtan yer vardır. 
Hal l bu "m,, hikayesinin fU neti· 7 - Bar.thaneye gelince; 
ceyi doğurduğunu ilave ediyor: Burada ( 300 ) dönUm araıl 

Çiftlik sahibi bu "m., eiz lb:erine kurulmut muazzam kale-
kala n hudutname ile Bakırköy lerl. duvarlan, camileri ve kara. 

SON POSTA 

Bir Hesap 
lıi: 
Devlete Bir Buçuk Milyon 

Lira Kazandırıyoruz 
( Bıııtarafı 1 iaci yQzde ) 

ken buhranım kôkllnden kazımak 
Y• bu ıuretle devlet hazinealne 
her HDe bir buçuk milyon lira 
kaıandırmak kolayca mümkllndür 
Ye fliyledfr: 

HUkümet ; her ıene memurlara 
datıttığı 1,500,000 liranın birkaç 
Hnellğlnl karıılık göatermek su
retli• ve bedelleri gelecek ıene· 
ferdeki tahsisatla, ödenmek üzere, 
bir yıl içinde binden fada eY 
yaptırabilir. 

Bu takdirde : 
l - Mesken buhranı ortadan 

kalkar. 
2 - Memleket imar edilir. 
J - Birçok vatandatlar inıa· 

atta çalışmak suretile it bulur. 
4 - Birçok esnafa ve tacir

lere ft sahası açılır. 
5 - Pahalılığı tevlit eden 

1ebeplerden birisi kalkar. 
6 - Binlerce vatandaı ve 

onlann çocukları, yapılacak yeni 
Ye medeni evler sayeıinde, has• 
talak tehlikesinden uzakta kalırlar. 

1 - Ve nihayet devlet; üç 
dört aene sonra masraf bütçes:n
de muvakkat tazminat yükünden 
kurtulur. Rem de sade bu yükten 
kurtulmakla kalmaz, daimi bir 
Irat menbaı da kazanmış olur. 
Zira, yaptırdığı evleri, ya mDıait 
bedellerle memurlara mal eder, 
yahut kiraya verir. 

BlltUn bunları saydıktan sonra, 
bu lfin daha fazla ihmal edilmi· 
yeceğini umarız. Eğer Ankaradaki 
me1ken Ye hayat pahalılığı bu 
ıayet pratik ıekille bertaraf 
ediline, kafaları ev ııailelerinden 
kurtulacak olan memur:ar, fllpbe 
yok ki it Hhasında da daha 
ıeniı randıman vereceklerdir. 

kollarile bllylik bir baruthane 
fabrika1ı vardır. Bu fabrikayı 
Sultan Mahmut yapbrmıı. Barutçu 
başı Erme l bay Eragel burada 
barut yaptınrmış. Azadlı çayırında 
da barutluk alSiilt aiacı yetittlri· 
lirmiı. işte burasını da bay Os· 
man benimdir dedi. Haydi çayırı 
kabul edelim fakat ıu camiye ne 
diyeceğiz. Cami de bay Oımanın 
malı olamaz ya ... 

8 - Şimdi Bay Oamanıo ta· 
urruf ettiği arazi Çekmece gö
lünden başlıyor ve Falipoı çiftli· 
tinde bitiyor. Bir beygirle baştan 
baıa ancak (7) saatte dolaııhr. 
Bu arazinin etrafında hazineye ait 
birçok köyler vardır. Tahtakale, 
lkitelll, Sazlıboıtan, Dellklikaya, 
lapartakule, Tatarcık çiftliği ve 
köyleri bu araziyi çerçeveliyor. 
Bunların arazlıinin bepıi de bazf· 
neye aittir. 

Resneli Bay Üiman iae elinde 
1280 tarihli bir hudutname bulun· 
duğunu ve bu yerlerin temam\?n 
kendiaine ait olduğunu •Öyllyor. 

9 - Baruthane ne olmuı? 
K6yllilerin iddia ettiğine a-öre 

barutbanedekl yarım milyon lira 
değerindeki makineler Bay Os· 
man tarafından sablmıştır. Bay 
Oımıın da bu makineleri köylll· 
lerln yağma ettiğini Deri sllrliyor. 

Şimdi haılnenin Bay Oıman 
aleyhine açtığı dava Uçüncll ve 
kayliilerin aleyhine açılan dava 
da dördUncll ve beıinci hukuk 
mahkemelerindedir. Hepsi de ke· 
ıif için kalmııtır. 

JO - DUnkU da•a - Dün 
beıincl hukuk mahkemeıinde Bay 
OımRnla •tinin Şamlar ve Aya• 
yorgi köyleri aleybioe açbğı da· 
Yaya boşlandı. Köy muhtarları 
Bay Osman diğer mahkemelerde 
de aynı mevzuda açılmış daYalar 
bulunduğunu söylediler ve teYhi· 
dini istediler. Mahkeme o dava• 
ları sormak için 27 Nlaana kaldı. 

Nlıan 17 

Bir Aile Faciası 

Yunanlı Bir Kız Taban
cayla Anasını Öldürdü? 

Bu Hüzünlü Bir 
Düğümü Adliye 

IVJaceradır. Asıl 
Çözecektir 

Atinadan yazılıyor: Şekil iti· 
buile çok, sebep itibarile misli 
nadir görUlen cinayetlerden biri de 
ıeçen glln iş!endi. lsparti kaıaba· 
sına bağlı Mahala köylü bir genç 
kız, ıiddetli bir dil mllnakaıasın· 
dan ıonra tahaaca ile anasını 
öldtırdU. 

Yak'a şekli nakledilmeye değer: 
Dfmltrula, Dimitrl adlı zengin· J 

ce bir adamm kızıdır. B:r müddet 
evvel genç bir kızla sevişmif, iki 
ıenç eYlenmiye karar vermitler
dir. Fakat kızın anası Yanula 
esaslı bir aebep ııöstermeden bu 
taıavvura ılddetll muhalefet et• 
mittir. Bir mllddet sonra kızın 
babaıı ölmUı, bu yilzden kıza bir 
hayli de aervet kalmıştır. Fakat 
dul kadın, ölen kocasından sonra 
bir başkaaile evlenmeıf ne rağmen 
kızının sevdiği adamla birleıme
ıine mütemadi ıurette muhalefet 
etmekte devam etmiıtir. Ayni 
samanda miras hisıesinl de alma
sına muhalefet ediyordu. ÇOnkO 
bu takdirde kızın başını alıp git• 
meai \'e sevdiği adamla ıu veya 
bu şekilde mukadderatını blrleı· 
tirmeai ihtimali vardı. 

Ana katili Dimitriyula 

Nihayet genç kıı, geçen ıll• 
anneafJe bu bahıl ıon defa daha 
konuşmuş, onu yola ııetlrmek hn
kAnı olmadıtını görllnce tabancr 
sını çekmlı, birkaç el ateı etmif, 
ıonra jandarma karakoluna 
giderek: 

- Ben, demif, annemi öldllr
dOm. Beni tutunuı:. 

Bu acıklı bidlıenin mubak .. 
mesi yakında başlayacaktu. 

1 ____ s_p_o __ r __ _..I ı 23_ Ni~~da 

Cuma Günkü Çocuklar için 
Futbol Maçları Neler 
lıtanbul Mıntakası Futbol He· 

yeti Başkanlığından: 
19/Niaao/1935 Cuma gllnU ya• 

pılacak mıntaka resmi maçları : 
Beşiktaı Şeref alanında: Su

merspor • Fener Yılmaz saat 13 
de, Haliç • Ortaköy ıaat 14,45, 
Doğanspor • Karaglimrllk saat 
16,30. 
DUnya Şampiyonluğundan 

Vazgeçen Bir Boksör 
NeYyork, 16 (A. A.) - Hafif 

ıiklet dünya ıampiyonu Beroey 
Roı, bu ıampiyonluk Unvanından 
vazgeçmiıtir. Berney Roı, kendi 
ıikletinin hududu dahi:lnde kal· 
mağa imkan olmadığmı. atletizm 
komisyonuna bildlrmiıtir. 

&ovyet Allmlerlnln Yeni 
Bir Muvaffakıyetlerl 
Moıkova, 16 {A. : A.) - Soy. 

yet Ruıya ilim Akademisine bağh 
Doğu ilimleri EnstitüıU, eski 
Tangut devletinin bugün kullanıl• 
mıy,-. diliyle yazdımş bet bin 
Ht:;toroğlifi açmıya başlamııtır. 

Eski T angut devleti, onuncu 
yUz yılından onüçUncU yüz yılba· 
ıına kadar yeıamııU. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıuıllardır 
İstanbul tarafı: Şebzadebaşıı (İb

rahim Halil), Cerrahpaoada (Şeref 
Celfil), Fatihte (A. Kemal), Topkapı 
(N Azım), Samatyada (Teofiloı), Ci· 
balide ( Necati Ahmet ), Eyüpte 
(Hikmet), Gedikpaoada (A1ador· 
yan), Defterdarda (AriO, Qembtrli
taıta (Sım Raaım), }}ab9ekapıda 
(A. Rıza), Bakırköy (istef an Ter• 
sıyan). Beyoğlu tarafı: Tabimde 
(Della Suda), Y eniıehirde (S. Ba
ronakyan), Taksimde (Ertuğrul), 
Galatada (Karököy), Şişlide (Nar· 
.ıileciyan), Kneımpaşada (Merkez), 
Haeköyde (Halk). Kadıköy tarafı: 

Muvakkıthane caddesi (L•on Çu
bukhıyan), Kuşdilinde (Huluıi Os
man), Büyükadada (Halk). 

Yapılacak? 
Çocuk Esirgeme Kurumu 23 

Niunda baıhyacak çocuk bayra· 

mı için bir protram bazırlamıfbr. 
Buna göre, birinci glln Alemdar 

kolu tarafmdaa GUlbane parkında 

birçok çocuk eğlenceleri tertip 

edilecek, muzıka çalacak, çocuk 

danalan yapılacak, monoloğlar 

okunacak, giırbllı çocuk mOıabr 
kalan yapılacaklar. EminiSnl kolu 

da ilkmektep talebelerine ıeker 

dağıtacaktır. Bayezit koluda Sftt 

damlasmın 15 fakir çocuğa her

glln öğle yemeği v•recektir. Dör• 

dOncll gUn Bayezit ve EmlnönO 

kollan tarafından birçok mllıa• 

mereler Ye eğlenceler tertip edl• 

lecektir. HalkeYl aolonunda a-Ur 
btızlUk mUsabakalan yapılacak. 

çocuk balolan nrilecektir. 

ÖLOll 
TDrkl1• it s-1ı-adaaı 
Trabzon Şubni mtldlrll olup bit 

mllddettenberi ıebrimiad6 teda•l 

edilmekte olaa Bay bset bu aabala 
pek r•nç yaıında gözlerini ebedf 
olarak acuna kapadı. 

Bankacılıtı iyi kaYramıı, çok zel&İ 
eaob ye erkadaıları ara aında haki• 
kateo ınilen bu gencin 8lüm0 bDtlO 
muhitini mııtemlere blrGdl. 

izzet, ö:tım d6ıetiode bile kendi• 
ıine malsauı n•ı'e Y• adı: me1letil• 
alikuıoı bir aa bırakmamıt ziyarr 

tine koı .. n erk daılarile daima medt" 
leket itlerinLen, meslek aıkınd-' 
konuımuştur. 

Dlln Hlab uif H titrek dud•lı• 
larmdakl son pembe itaretile ail• •~ 
yavrularının hayalleri 8nC1nde ufıa 
eden l:u az:z ö!O, bugUn Hat 11 d• 
Ayaaofyadn SaA-lık Yurdundan knld•
rılarak iş Bankaaı alleainin koU•tl 
araaında Edirnekapıdaki Şehitlif' 
1rlSmlllec:ektir. Allah rahmet eyleıi.,... 
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Ancak 125 Kişi iştirak Etmışti.. lar1 KimlerJ!ir Ve Nelu Yap.1D1flar&r? 
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UJ..: Yekkilin• bir kalend.,.Ukl• s•,mlt ... dtır _sider•k ilmı Çan ile ficll IPiir•kkep b\r .kdi-
K.pama .. apap kapa:-Ara oJan bu eıkl komLtacw-, JbPdi· l>ir -1ll&bt lcra ettim. Ve le., .Ankara ... ~an• 
......... ..,.,. ce•rHl1or ...... • ""ıdar hi.çbfr ~dile 'kac .. 11nda ,;arın ••rtiijt teminat DHrln• bulda ieı:uıiU.r v.e 
~ kwutaa lml•I• .. tu derec• z~f ıöıterdiğl ıO· lltanbula memnunen avdet JDQSın~r nrm~ 
.r.1apy.,du a .ı. ecek 'rulmeqıitti· eyledi-... Fakat Raı dl_plomat· az.,. "!DlJDrlsntim,• 

- En"' P•f& 1 r/ T IAt Paıa· Gnthaılekl notlara lara Çarıa vaitlerinl .1uJ&klıyamk :.::d~~;rı 
ıml aealta? ela ok. b k a ba1'a :;ır •i•t ıözlwina bizi baılarandan uvchlaı • .lagWa c:l.riıı iı.ı.r bllkrı • 

- c ... ı r. ela orta J d:Y:. •tJI. ı •• F.-a11Rz clipl.metl..U. b!rfe. , 1" ~1"1 Sov~ ı\.. 
- ... ,..... Salt Halba ETTell ( lttdlat " Terekld terem •A'ır teldlftar.la blai kor- rııuıikJqkılöınaau 

ıP.- • ırkı ıı .. e .. f)'ett )ain &fr taribçahlt yeptı. kattular. Artık AJmınılarla an• balıteıdwa •ı"8ıda'ki 
- ZiJa Gllmlp ..,.. Y. ıw• _.__... 8alkaa mu- laımır• ••cbvr bl~. Ve aktıtl· yaııau&, bugtinktı 

... ..n1 ............. ua- lt-.be8' ewımdald laAMMtl ... ilımk ittifak •udhlace. Mrlri- ıan'lriklı uelil• men 
ıL&ıH• Wifa ettljial ..,.... la"ı. n_L_ aonra da, takip &dit. •••mide mlftefdraa •111119 •a- ••P bela 'llmalan 
iJlllllS M ...,.... &tiılıillzüa öne.de 
.. 1- ..,.i bath~arelııetl, fil ....... .ıdık. ~· .. 

_ vah. yaJı,. Buglln buraya lesinde toplacbı Sis ltma1a geldftt taman, .. ea~. 
ı•IJP te (l<ıııl Elma) yı ıon defa -llalkaa .nhar•h•:aclen IO.. Tallt Paıanın nal ajırlaımııb. ilk Tetria 
olaralr olum•fl lcff. ra, arbk IİY•-' Aleıaiade ,.ı..x Klça INr Yakf8JI mltealdp, da· So . .,et aı.w. 

Bo fısılblar de.tıal !Jaıh bquvza J&fll)'UUY•UP.1 ili.- lla ezP. bir nıle, ı&ılenne 4e- Ru m..adtl 
mecraya dekllftlyor.. HaAf lrafff ıettik. Anupadakl beUl bqh iki nma ltaılamqtu Glerfoda kıu bir 
.alnaa bqfar. gerilen " bura- i~tif ak ıUmreslııdıen birin• a'rmok - Harp, andık~a uzadı. V • tafkuahlı hu.ule 
,.. s•dar 111'911Ad• bıan .... lıt.dik. Fakat mu1afiak olamadık. harWo bu bd... asamam dola• gıetlrmlftjr. r ... 

il, . .a bazau .tuap "hldcfo.. u __ .ı.ııa Almanlar tarafandao Jıılle de, veultl aaldlye umurunda kat ı••,. --" . .,. •- i rr ıu&alllAlt ' u__ _,_., Ja h--..:1- .,. ........ 
ti .... ecı.. tavırla.ta tıllrtlidnip bize kar11 fazlaca temayül 161te- ~rı muamaurn.. ,. ......... bw .. flmd+ Se. 
ıldiyordu. Dldltml laiMeyledik-. O lll'ada nnda t8rl0 tirli mlillfmalhre y.U. n••• ~ 

Birdenbi• ı Villy•tıı ŞarkiJ• ....... , aalıur meydan açıldı, lakin mlmktha •3 çabucak at· 
- T•IM Pata 1elr1or. etmiıtr. Almanlar, bu meaefenfn olmayan laaklkatlordeıadJr kJ, bu latmıı. teblilte-
Sasleri du~uldL Artık ••ke1 mllzaıkt.nliıcl• bize fayuk ala• fHalıldann mlrteldplerl UUHldııa yi ..... ltaa ~t lırompoaitöa:leriııBe 11. 'Şoıtasovro 

ıuımUf, a,Rt.ldNr, 'erlerine bilecek. muzalavetler 1Gder111fı· ••IDIJ~be •• hrkuı.. •en•u.P t • ç ... llİki......,ar Pntleterya Şalı Senem 1alm11 bir o,pera 'beıA 
Gl•awtba.. TalA.t P• duclaJUa· lerdl. Tabiidir ki b• da biıim bul lıim1eı.rta WmlerJ de dolar maliki btrlltfttl n1111.,lndw.1ft• telemlpla:. 
rında cebrJ bir tebesıOml• ıkdi. barimlade Al111anlare kartı bir IDIJ• bafla&... Ba sf bl •allaytln So.,.t IDUlllkhl "•elan •oar• 
lamail Cambulat Boy, PJ1ıayı ıWPpatl huufa get: ml,tL Maama· men'i Ye mDıebbfplerlnin teczlyeıd · ınlollbna htdle '"'..-• ,.nm.,.. 
takip etmekte ldr. Taflt Pata. fi1t bu wmiya; Almaalarla ara· hiç ıllpbe.lı ld hnlrumetln Y'Uifeıl hftl•mtfltr. E.ld aıem muaM 
clofruc• lrtlnn,.- gwçtl. lsmaff mızda, dddl tar rabıt.ama tMYcu- clm'-lltdendl. Fakat, ba ..afe.. cemiyeti unm4an K'lllppn "Şl-
Cambaı.t &q deı, ltlr•ftre rala• di,eU.. deliMt edeaezcli. Bbl• Maattıee11ftf 1fa edilemedi. Bu 111.at 14k:gln., illmll Rk ~ • 
bir Nt .... fdi ftpl etti. Saat auf ga~miı, Rmlaıla ittifak et• wazif ınin 11a ıdilememeıind.n oper&1Hı. ffmllt. "Ba\ü \omr..1:.-
tw 11 l 15 clakw. geçmtkt• lıdl. mek.. kara ve deoiz lladatlanmt- ••'ul olan lrimcllr 2- itte. açıkça 1erı.. "ÜçDacO ve '-ı' 'i .. , fe.. 
Çehreaind............ ......... ... blrlettftl ha Jm .. etU inı r .. ,11,oram.. Baiz.. v ... h=··· .... Jertfal •wem1a. Dlmı..ri Ka-
..... g8ıllkn Tatlt Pırp, ..ıcnra Jre tedam Y• tecaYlzl 1»11' ittifak Bea.- (Arkam Yal') •al•.W de Lenln'ln hayatım 
ıöylece bir göz ıezdirdL Deri• lanlr eden bir auf.ııl ...,.. 

derin içinı çeks. Türk _ Alman l _ yunan setirm•ıtir. Şimm çocatı tıydro-
cemiy•t Ye fırka (çin bu Dl - ı 18Unda phlU .PuJD.Jald , ..... 

hazla bir lnhilAI Y• Jahlnm fclt. yeni Tie1ret Mukavele- syancılan ,..,.,n,w .... ....... ... 
Daha !»eı g1ln ••v~ gaftycnalmru lerl imza Edildi Venlzeloı he A~en..mhı ı•tmlı; V. Şebal de Al rdcai 
ı.a c ftfı1ıatçıftl ' fı rftlhar JUe Wrtoık •cabl • • ..,... 
.ctcılerl:eıt, ( 1tb"htçıfılm fıqaf Bwlla, 16 ( A. A..) - Tlrld- Davaıı Aınldı maatal •weıler, •ı...w. ., 
•• .mematı ) mevzaıuh1- oldufu ya • Almanya ticaret lıı.ıing Atına, 16 ( Huud) - V.eal- llllmtı., "Udam Oka.alfa. Jd'lti 
fil daklfımrda, ancak ve ancalr anla .. e .. n dlD 1'addı• aa1111• zeloı, PIAıtiru •• Girit ul k•v- ıa1111tulaw11 .ilakluız u.ı. •v.ler 
ba 1'tfaaaa şDz yirmi. Leı iltl B. Waıaa .. _.___. etJu n ••tı.intD laıaıaadalapu ·ras-a ~7aratımılbr. Ay-.a Jnlallp .. ,.. 
•-«ralı ıtmiıft Ve bu rzs rdti ü S. Vı Bllow ÇNakakiıtla mubak...ı..wn ısuunua •k ilk •ıld a'w t1• 
k; bilir ne mui.tenf blıler w Almanya aamıne afmd en tı . a.. dij'erleriadm .ayralıuak lMı •Jlll IUAÜılri Jle lflnm•.mct. VJldm 
ffdrler f>uluıeldeWdl?. Haffl n 8. Wucller tar an anc.,e ot11nmda ılrllmeeiee kuu JBeyl •• AlaJraaadr V•pdk ısha 
bazılaruuD. 1atnıı merak IOiBe. Baaahfında imza edBdt Yerilmlftlr. ıçupu yulliWer ,.P..., J1ıw1a 
Jalnaz -temqay& py• taMr l>fr MukıYeleleria iki tarafıa tlcvl Dllv ter.... tli•amtaarWnlle Şe1der' c1e TUrkmu ..U tirklle-
aafme aeyrelm•k ememe rfdli· ..... .hede.. ln111Wetleadincn ... deniz zabitleri muhak .... ı ıriul ıuicuııl hali• la>,1111up.. 
lerl, ıimalanada berıren. mtlt.. ve ,-ıt1.acek ..W,.tl lhtha -.aa.,tır. Dhana vedJ• 2S4 !Buglln Sovyet muılkiıiai.o ba.ı-
cea• ve aıllafe&zf manalardaa 1 ..Aa k t bUicl ••çJudaa acak 116 n •• O.. UnaJrlar11ulaa hillde Ha a w,,...-
bfidlll edilmekfo idi. •ttifl ,.1ran .. -.._.tere e • lunmakta, diğerleri uldonda ıdır. 

ekil bRdlrfhnekte"1-. cnyabl ...hakeme yap•halktadw. * 
Bkkaç AylA uaıı. 1 08 •~ Soa iT 111 ı~ D Je :SoYJ .saua. 

lll•b'u. ve ıoDl'a.. ... ktll .. Kara Belrika Kia•al• .cli•a•vWnlM ........ 'Z•'fk. beye.can .. adistlk ıellkld 
Kemal 8e)İD ınuuzam ( ktanbul ı..' talla iltica edealerı. 1PY._ •• itibarile I~ musiki nea?I yetitm'lt-
tejklllb )run 11amdar kum•::~ Para Sl hakemelerine başlanmııtır. !tir. Maaıirafib klaıizm. ramantiz1' 

ları olaa 111ura&Uılar · ve liDde 17 NiSAll ÇARŞAMBA ıroutrnk8vism, Ye 'lair ıekinere 
a:.a'uller.. birer prup ha Brtıkaol, J8 ( A. A. ) - Bel· ırağmen ıerek eakDer Ye .1ere1' 

Y•lepıitludi. çlk• HPak•111 mllltt .. diıinde GONO SAAT lS de !)'emler., lçtbnai bakımıuau bir-
Blltlhı -16ıler. Tallt Pata)'• beyaaatta balunlllUf w deDf- Tak.im' de Cemlıwiyet llleyda· ı ~ Oeşmektedirler. 

çevrilmJttt Saloııq. derbı bir .a. tir ld : macla, 'ileidrik Şlıdmli Se...-.e1.. Ukteırin lnkıtd>mda milli "Raı 
ldit fatill etnaltti. Bu aDku,, btı,ak Elektrik F ........ talıbibh göa!ıe- 11nkteb.m meıbur ''.bef1er Ol'ftpq,, 

..ı_ hiıHdU.n " Paranın lıtikrara d6nmeıl rllecek va bu ..,...na., aeJeniu IF :e:- . 
bir 611lnUn kaıf111DU11 d br' a pkileıtek hir nnıız ~e Alman mu11kiıünm 
uhrevi ltir laQraıete be.-~kte.. ,araıulual mu.a .. betleriıı teme- ara1111 ._ 1 !tesirleri altın& lnilmlf, bunc 'D 

zabıt kAtiplıarbaio kar11tırdaıı k"' lidir. EL EK T Ri K Al.ET J 1 •onra fao SoYyet havası musfteiye 
tıtıardan b.a.ıl olan bafırb, bu Fald.U .tedhirierlo at .... ..,. ffEDiYE EDILECEKT,R. Dılkim ollllltftur. Va1on 5ovyWt-

61ıllye huırlanın kefenin >ntılmatı ltld J81dqtaracak tıer te,.bMllD la elen B~ara malnu.hr. Derde değil bütOn dünyada \t:amn-

slbl llrpertid bir tetir lmaal• ,... tereddlltıiiz yapacatız. u ( Herk- glr9'1111r) IDlf .ıaa ~ lıl,ol6ıevııli 
tlrmekte idL 

1 
.ı lba• ,,_ canll ah.ı •tklJ ....... 

- Muhı.reıa keıdet er... 1 p E K s· d ~.... 8illaaÜa .. ,.. oe-mc. ıat: t lalt b BUD J/9_. Varan matinelenkn itittlll"en memann a ..... 
Tdü Paıuun bu a r, C H A R LE S 8 Oy I! R t•rafandan emsahiz bir •DNfte iken '3'-etı 'lttJ,inci •euilai .. m 

aamaa ajlayıpta henilı ıöıyetlan ,_atılan P:rammea •&• lıa11t dehfıeti ~utle -illd-'ıar ko-
dlHa bir adaaam içli • 9 f gibi K A N 1kel•ı11111 har•li 9Jı:w~au .-ı-
titlrey• titlreye yöhtldi. va;: A ş K ,,~. ~1-~l-. .~·-_..~. ( UllD•) ımaktadn:. 
IU iJd tek leelimeınla ıöylenm '1111111 'UUiQllU mw........-, A.rai meeil ... aıtkimlarıaclm 
bU., •iki -v• idealist lttlbalplann Diğer rollerde ı FLORFLLE • ROLAND TOUT AIAI M.. L ivauv -da halk ı.e lliillau• 
kalbinde deda ,W, ızbr.ç buaale Rejialrll c F a 1 T Z ıL A N 8 "l Tlrkmıea *k.lller.ı qle iz 
ıetirdi. ÇüakU pHk lrıo.mitecflik 

* SoYJ9l mu111r11 •n"dklrları 
aruınaa mı .z1Jw.li 1.barlb eılma 
blr.iıl t1e ŞOll&ko~tlr.. 1'906 &a 
l..cnUııralta aciju ımi' at\:irın ilk 
eaer1 umunil 'harbe Ye 'Ruı lbü.li· 
liae .liitl.r. 'Bun&lan aonra "All •· • 
.... liir iM"- ... 'h!iW ... ı-w: . -ieimU iki eaer lımlıdemlttlr. 923 
• 1= • ' ;- cl,>loma11 alı n 
mnftdJinaa ""Biiincl senfoni., l i 
:1apmiş, btıylk • ' ._ için 11A· 
l•d •• W. .. tilll 11u-,, ..... . 
lbir ..,....,. .. - ....... f( 

1'1C•terln 'kmtdle,, ,a'lweeıiui t:
ıcull• .aKMnıÜJtir. mhay.et ,arı: ç 
lkompoılt'Brlln mliıtenzl lıabilJııe.tı 
'ttf>•liıt F ı'•nma ,...,..._ -ı• 

··~ •• · .... _. ıllAt &rıcı-
1nı1ı. •ırı aifiir. 

Bugtlnldl So~yet mUIİlii 91e:jl 

1~ ~ ... .e •Jı il lrir la
ın iç.hile -n ı.1• Yr ftl'İlaAI 
:~ al11111'kta6r. 

USAi lflli 
Din.Yada .mawad 

kremlerin en ..eff .. , ell 

ıı1ıbiaiaır. Nazik cilc11i 
bsbnbum•·pt.ma
da 111!.ır. !lıfipdan 
~ııir. Ve~ 
le; güdlettirir. 4na 
na ebedi bir laravel: 
veren Hasan kreml
'111 naliımyımz. 

lotusu '50, DJ Wlllh 20 
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Son Çare! .. 
~--~--·---~ 

lbrahlm f'aşa, Kayınpederini Tehlikeden Kurtarmak 
için Bir Çare Görüyordu: Harp! .• 

- - ---
lbrahlm Paşa: padlıah lle ıan• 

catııerlfi alıp toplar 1ağdırarak, 
alaylar aöıtererek Üıknclar yaka
ıına sı•çerken baıiıca Ud şeyin 
zuhura a•leceğini Umlt etmlıtL 

Onun zan ve tahminine g6re, Oı• 
manh ordusunun bu ıuretle hare
kete geliıl, Iran Şahını UrkUtıcek 
ve derhal Iran hududundan ıeJen 
ıiklyetlere nihayet verecekti. Ay· 
nı zamanda halkm heyecan ve 
harp arzuları da blrdenplre ıükiı
net keabedecekti. 

Fakat bu ıan ve tahminlerin 
tamamen akıl ıuhur etmlıtf. Iran• 
lılar, Oımanlı orduıunun ÜıkU· 
dara geçm11inden telAt etmek ıu 
tarafa duraun, bllAkiı mukabil 
tekliflerde bulunmak ıuretUe lıar· 
bi sıöze almıt bir vaziyet göıter• 
mitlerdi. iş bu merkeze ıeldikten 
sonra artık padlıahı Ye orduyu 
geri çevirmek.. veyahut mUzake-
rata giriıerek orduyu aylarca 
ÜıkUdarda bekletmek.. lbrahim 
Paşanm en çok korktuju iıyaa 

ateıini parlatıverecektl 

"" lbrahlm Peıa, ıaatlerce otur• 
duğu köteden kalkmıyor, ak aa• 
kalını avuçları arasında tıkarak 
derin derin dUşünUyordu. 

Acaba, ne dUşUnllyordu? •. Da· 
ima göğsllnUn liıtUnde, altın ör
me bir keae içinde derin bir hllr· 
metle taııdıtı (MUhrllhUmayun) u 
ıötUrilp padişahın önilne koyarakı 

- Buyurun Padişahım, mUhrU 
ıerifinizi. Bu Aciz kulunuz, gayri 
idarelmaaJabata kadir değfllm. 

I 

Demeyi mi?.. Y okaa, Padlıa· 
lun arzuauna tabi olarak ye 
herçebidlbit lranlılarla uyuıarak 
harp ı~zlerine hitam vermeyi mi? 

Evveli.. lbrahim paıamn isti~ 
fa.ma l111kin ve ihtimal yoktu. 

O
CUnkn bu asil kalbli Türk evladı, 

çllncU Ahmedl bir Paditah gibi 
değil; kendisini yoktan var eden 
bir velinimet ıibl seviyordu. 
Devlet ve milletinin hakiki men• 
faatini idrak e<J.meyen Padiıaha 
kartı ka.Ibinde acı bir iğbirar 
duyuyordu. Fakat, ond3n gördllğU 
iyiliklere, nezeket ve muhabbete 
karıı kalbinde derin bir minn.tt 
ve ınkran buleyın bu TUrk 
evladı; kendiıial inam ve ihsanlara 
gark eden •• B .. husua Fatma Sultan 
gibi fitretln mUat11na yarattığı 
kızını vermek auretile meYkl ve 
fenfinl bUabUtUo yUkHlten HY• 
gill kalnpederlnl, bu mUtkUI 
vaılyetto kendi haline terkederek 
bir kenara çekilmeyi aklından ve 
hayalinden geçiremiyordu. 

Sonra.. BllıbUtUn UçllneU Ah· 
medin anuıuna tabi olarak Iran• 
lıların tekliflerini: 

- HerçebidibAt •.• 
Diye kabul etmenin bir fell• 

ket doğuracaj'ını tahmin ediyordu. 
lranhlarla ne kadar gizil mil· 

zakerat yapıl.a. huıule gelecek 
UilAfın zararları ne derece sak· 
lanıa ; boıboğaz erkanıhllkümet 
tarafından bunların çarçabuk hal· 
ka duyurulacaj'ını.. Ve bundan 
hiddetlenen hallcın, ıiliha sarıla· 
cajlm blliyordu. 

(Arkaaı nr) 
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Kadın 
Müna$ehetsizliği 

- Hi9t, Haroldl Haydl biraı 

flüt çal da ıu yılanı teabir et!.. 

·········-··············-··································· 
( Toplantılar, Davetle!:) 

TUrk Muaevllerl 
Tllrk KGltOr n Yardım Cellliyetl 

ön&mGzdeki cuma gGnG saat 16 da 
bir toplantı yapacak, Cemiyet auııa· 
daa Bay Asaf Halet tarafıadaıa 
( TOrk MuınUeri) bathtı altında bir 
konferaaı verilecektir. 

Turlng KulUp Toplantısı 
Turln1r ve otomobil kulQbQ il 

nf 1an pazar ırOnO aaat 8 te Petapa• 
lbta umumi bir toplantı yapacaktır. 

JlnokoloJI Cemiyetinin 
Toplantısı 

Tlrlc Jinoko!oji Kurumu bu ayın 
toplantııını geçf'n çuıamba Prof. 
Ali Eaadın reiılltlnde Etıbba Odaaı 

aalonlarında yapmı4, doktorlarım ıadaa 

B. 8. Şerif, Ahmet Aaım, Hadl lh1an, 
Ali Eıat tarafından nk'alar ır3aterll· 
mit, General Refik MOnir, AH E1at, 
Ahmet Aıım, Azia Fikret, Orhan 
T abıla, Hldl lhaan, Şerif münakat•· 
lara ittirak etmiılerdir. 

Çocuk Heklmlerl 
Çocuk bekialeri• encümeni geç•n 

panr Cemiyet merkezinde bir toplantı 
yapmıtlar, Dr. Seaai Bedrettln, Ş,nket 
Salih n Ali Rıfat tarafındaa muhtelif 
çocuk hastalıkları Gzerlnde nk'alar 
ıröıterilmlıtir. 
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Siyah Saçlı 
Yahudi Dilberi 

i 

Hercai Nişanlısını 
Mahkum 

VartoYadan yazılıyorı Varıova 
hukuk mahhemeıi, geçen gtln 
dikkate değer bir karar Yermlttir. 
Cereyan eden mehakeme 1afalıa• 
tana sıöre dayaya meYzu olan 
mesele ıudurı 

Bir dellkanl1, sıen9 Ye çok 
sre•ç bir mUHYI kudl• HYifmlt 
ve nıtanlanmıılar. Genç ku umer- · 
dir. Çok srllr ve gllzel ılyah aaç• 
ları vardır. Dellkanb, her naaılıa 
bir kaprlH kapıJmııtır. Genç lazıa 
güzel taçlarını kHmeılnl lıtemek• 
tedlr. Fakat kız buna razı değil• 

dlr. Bu inadının delikanb ti• mi• 
na1ebetfnl k11miye kadar daya• 
nacağını anlaymca çarnaçar bu 
fedakirlığa rıza g6ıtermlıtlr. Fa• 
kat aradan az bir müddet ıeç• 
tikten ıonra da nııanlııından ı&yle 
bir mektup almııhr: 

u Seninle eYlenemlyecıtlm. 
Beni maıur ı&r. ,, 

• Fakat aenç kız, nııanlııının 
zengin Ye dul bir kadınla nikAh· 
!anmak ibare olduğunu öğrenmit 
ve mahkemeye giderek tazminat 

Bulgaristan da 
Siyasi Buhran 
Sofya 16 (A. A.) - Kabine 

Azası araıındakl anlaıamamazlık, 
yakında bir buhran çlkmak ihtl· 
malini ıösterlyor. DUo akşam, 
hariciye nazın B. Batolofun lıtl• 
fa etmlı olduğu ıayl idi. Baı•ekil 
bu ıayiayl tekzip etmi,se de, B. 
Batolof'un fllbaklka lıtifa eylediği 
ye lıtifaaını da ıeri almadığı an• 
laııhyor. 

r 

70 Bin Zilotiye 
Ettirdi 

Yahudi kızı mahkemeden hak iıeeı k 

davaıı açmıttır. Mahkeme, b 
hercai erkeıl 70 bin ıelotl zar 
ve ziyan 6demiye mahkam etmli 
tir. Amma delikanlının meteli" 

yoktur. Onun yerine ıenç v 
gilzel dul parlan verirsa kızcağıı 
hakkını alacak, yokıa anıcuna 
yalayacakhr. 

Suçlusu Meçhul 
Bir Cinayet ! 

Erğanf, (Huıusl) - Blrkaı iÜD 

evvel burada madene yakın 25 inci 

kısımda feci bir cinayet olmuı, 

Bayburtlu Hamza lımlnde biri, 

batı taıla Ye kurtunla parçalana• 
rak 6ldUrUlmllıtllr. Katiller henüı 
meydana çıkarılamamııtır. Tahki

kat de'fam etmektedir. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kı1avuzu 
- 22 -

1 - Öz turkQe köklerden relen 
ıözlerio kartııına ( T. Kö.) beldeli 
(alAmetl) konmuştur. Bunların her bir 
hakkında ııra&ı ile uzmanlarıousın 
(mi.ıtehaısıs) yazılarım ıa.utelere n· 
receğiz. 

2 - Yeni konan karı ılıkların iyi 
ayırt edilmeıi için, geresin• göre, Fran• 
11zcalar1 yazılmış, ayrıca örnekler de 
konulmuotnr. 

3 - Kökl Türkte olan kelimelerin 
bugünkü i9lenllmiş n kullanılan ıe
killeri ahnmııhr. Aalı ak olan hak, 
aslı Ugctim olan hiikiim, Türkçe "çek,, 
kökünden gelen şekli gibi. 

ldlAl etmek - Yol dan çıkarmak, 
azdırmak 

Örnek: 1 - Henüz bU1tiğa er• 
memiş bir genci idlAI etmek, 
cilrlimdür - Henüz erginliğe 
varmamış bir genel )'oldan çı• 
karmak, ıuçtur. 
2 - Bir takım müfsitlerin ldlil 
etmesi Uzerine kıyam edenler -
Bir takım bozutçuların azdır
maaı üzerine ayaklananlar. 

idman - idman ( T. Kö.) 
idrak - An, anlama (Bakı Derk) 
idrak etmek - . Anlamak ( Bak: 

Derketmek. fehmetmek) 
ifa etmek - yapmak, yerine , .. 

tfrmek 

Örnek: 1 - Uhde1ine terettllp 
eden Yazifeyi ifa etmek- namuılu 

bir adamın borcudur - Üstüne 
dliten ödevi yerine ıetlrmek 
namuslu bir adamın borcudur. 
2 - Bana karşı yapmağı d.., 
ruhte ettiğiniz iyiliği ifa etme• 
diniz - Bana karıı yapmayı 
UstUnUze aldığınız iyiliği yap• 
madınız. 

lf ado - Diyem, anlatım 

Örnek: 1 - PoUa Uç maznunun 
ifadesini aldı - Pollı Uç ıanıtın 
dJyemini aldı. 
2 - ifadenizden anlaııldığına 
ıört - Anlatımmızdan anla· 
tıldığma göre. 

ifade etmek - Demek, anlatmak 
Örnek: 1 - Bu, ıunu ifade 
eder - Bu, ıu demektir. 
2 - lf ade etmek iıtediğlnlı 
hakikati çoktan biliyorum -
Anlatmak iıtediğiniz gerçeği 
çoktan biliyorum. 

ifa kat ( Şifa, afiyet ) bulmak -
Eyi olmak 
Örnek: MübtelA olduğu daı 
devanipeziden ifakatyab ola· 
madı - Uğradığı onulmaz has· 
talıktan iyi olamadı. 

lltlyam bulmak - Onulmak 
Örnek: Harpte aldığı ceriha 
iltiyam buldu - Savıta aldığı 
yara onuldu. ' 

Jfate etmek - Kaçırmak, geçir
mek, kaybetmek 

iffet - T emlzlik, sililik 
Örnek: Bir inaanın iffeti en 
kıymetli varlıiıdtr - Bir fnaa· 
nın temizliği (slllliil) en değerli 
varlığıdır. 

lfham etmek - Anlatmak (Bak; 
fehm) 

Örnek: Bana lfham etmek fıte
diğinfz mlltaleanm faideıi 
nedir? - Bana anlatmak iıte
dlğinb: oyun faydası nedir? 

iflah olmak - Kurtulmak, onmak 

Örnek: 1 - Ebeveyninin laneti· 
ne uğrayanlar iflah olmaz -
Ana baba ilenci alanlar onmaz. 
2 - Bu perişanlıktan bir türlü 
iflah olmadı - Bu darmada• 

ğınlıktan bir tllrlll kurtulamadL 
lfl&a - Batkı 

Ömek: lflAı namualu bir intan 
için ölOmden beterdir - Batla 

namuslu bir adam için 61Um· 
den daha fenadır. 

lflat etmek - Batmak 
Örnekz Borçlarının kesreti kar· 
ıııında lflb etmekten bafka 
çare bulamadı - Borçlarının 
çokluğu karııımda batmaktan 
başka çare bulamadı. · 

ifna etmek - Tüketmek, yok 
etmek 
Örnek: 1 - BlltUn varını ku· · 
marda ifna etti - Btltün varını 
kumada tüketti. 
2 - Kendi mevcudiyetini bile 
ifna edercesine çahtU - Kendi 
Tarlığını bile yok ederceılne 
çalıştı. · 

ifrağ etmek - Çevirmek 

Örnek: Bu evi yeni bir ıekle 
ifrağ etmek için hazırlanan 

, projeyi beğendim - Bu e'Yi 
yeni bir tekle çeYirmek için ha
zırlanan taaarı beğendim. 

ifrat - Aıırı (Bak; Fart) 
ifraz etmek - Salmak (Terim) 
ifraz etmell - Ayırmak, bölmek 

Örnek; 1 - Bu toprağı dört 
ıerik araaında ifraz ederek her 
kıımma bir bina yaptıracaklar 
• Bu toprağı dört ortak an• 
ıında bölerek her kısmına bir 
yapı yaptıracaklar. 

2 - Bunlar arasından ifraz 
edeceğiniz bir tanesi • bunlar 
arasından ayıracağınız bir tanesi 

lfsad etmek ( nlf ak anlamına) -
Ara bozmak (bak: fesad) 

_Ifud etmek ( fitne anlamına ) -

Bo.zutmak (bak: fesad) 
lfıaat - Glıaçı (bak: faı) 
Ifıa etmek - DUe Yerme ( bakı 
faıetmek) 

iftihar atmık - Kıvanmak (bak: 
fabr) 

iftira - Karaç (bak : bUhtan) 
lftlrak - Ayrılmak ( bak: firak ) 
lftlraı - Yırbcılık 

Örnek; Onda bir kaplan Jftlra11 
var - onda bir kaplan yırtıcılığı 
var. 

Mnf teriı - Yırtıcı 
Örnek; Kan kokuıu almıı mllf· 
tetiı bir kaplan gibi llzerine 
atıldı - kan kokuıu almıı yır· 
tıcı bir kaplan gibi Uzerine 
atıldı. 

Htitah - Başlama, baılantı 

Örnek; Büyük MiJlet MecHs;nin 
bu seneki meaalılnin iftltahmda 
• Kamutayın bu yılki çalışma· 
larının başlantısında 

Nutku iftitahi - Açım ıöylevi 

Örnek; Türk Dili Kurultaymda 
irad ettiğiniz nutku iftitahi • 
Türk Dili Kurultayında yap• 
tığınız açım söylevi. 

lğdab etmek ( iğzab etmek ) -
Kızdırmak 

Örnek; Kimaeyf iğzab etmemek 
lazımdır • Kimseyi kızdırma· 
malıdır. 

iğbirar - Gücen, gücenme 

Örnek: Bana karıı duyduğunuz 
lğbirarm sebebi nedir - Bana 
karşı duyduğunuz gUcenin ( gü· 
cenmenin) sebebi nedir? 
Muğber - Gücenik 

Örnek: Yalnız sana değil, bUtUn 
inıanlara muğberim - Yalnız 
sana değil, btıtlin inıaanlara gll· 

cenlğim. 

Muğber olmak - Gllcenmek 
Örnela Muj'ber olmanıza hft 
istemediğim halde liblrarınızı 
celbettiiime tlzülOyorum - Gn
cenmenhi hiç istemedlfim halde 
ılzl gUcendlrditlme DılllUyorum. 

ltfal etmek - Aldatmak, kan• 
dırmak, ayartmak. 
Örnek: J - Türlü yalanlar!• 
lnıanları iğfal edenleri affetmek 
mUmktln de~lldir - TürlU yalan• 
larla insanları aldatanların ıuçu· 
nu bağışlamak olmaz. 
2 - Bir genç kız• evleneceğim 

diyerek iğfal etmek bir cllrüm• 
d ür - Bir genç kı'!l evleneceğim 
diyerek kaudırmak blr suçtur. 
3 - Bizim hizmetçiyi iğfal ile 
kaçırdılar - Bizim hizmetçiyi 
ayartarak kaçırdılar. 

lğlak etmek - Çapraıtırmak 
Örnek: Mütalaanızı bir çok lil• 
zumsuz teferruatla lğlAk etmek 
muvafık değildir - Oyununuzu 
birçok gerekaiz aynntılarla çaP" 
raştırmak uygun değildir. 
Muğlik - Çapraşık 

Örnek: Bir aürii muğlAk ifadeler 
araaında ne demek lıtediğlniıl 
a r. byamadım - Bir ıUrll çapra· 
ıık anlatımlar araıında ne demek 
istediğinizi anlıyamadım. 
lğmazı ayn - Gözyumu 

Örnek: Cllri mlerinde aufnlytt 
sahibi c lmayanları lğmazı ayn 
ile karıılamabdır • Suçlarında 
kötücül olmayanları gözyumu Ut 
karşılamalıdır. 

Jğmazı aynetmek - Gözyummak 
Örnek ; Bazen bir cllrUme karp 
lğmazı aynetmek mUcriml tek• 

(Devamı 11 İDcl yü&de • 
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YANINEn mükemmel 
tıraş bıçağıdır. 

Şimdiye kadar iud olunan bötiln traf bıçak:arı ar~11ında en mükemmel vtı en fovkahi:lo olduğu tahakkuk etmi9tir. Plyaıada mevcut trat bıçaklarını 

faf rt~ıtlır. Hasan traı bıçağının 1 - 2 - 3 - 4 num::rah gayet keskin .e hanu tarafları vardır ki her bir tarafile lbkal on defa hat olm~k kabildir. Bu 
hesapla 5 kuru9luk bir adet Huan Tıraf 8;çağı ile 40 defa ve ıliak bardak ile bilondikdo yüz defa braı yapılmak mümkOndür kl dloyaoıa hiç bir 

luçatında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı iıtediğinlz halde batka marka nrirleuo aldanmayınız. Taklitlerinden .akınınız. Fiyatı 1 adedi 6 kuruıtur. 

10 adedi 45 kuruı:ur. Hasan deposu, Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
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Bahçekapıda Salih Necati Ecza hanesi 
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Hakild 
KAŞE 

'· 

__ /.DAR;_ 
BiRiKTiREN 
RA~T-6DbQ 

KAL MİTİN 

ROMATiZMA 

BAŞ H DİŞ 

Ağrılarına 

Nezley& 

KALM TIN 
En şiddetli 
ağrıları keser. 
lımine dikkat 

1 
ikinci icra memurıuıundan; 

· Mecur içinde görülüp llıbara rağmen 

alınmayan ve merci kararın& atfen 
utılwa11na karıı..r verilen Beyoğlunda 
Totom mahalleıinue Linardı ıokağında 
(21) numarala diikki\rıda bulunan muh
telif dilde yazılmış ciltli ve ciltsiz 

kitı.p, mecmua ve saire basılmış ka
ğıtların açık arttırma ııuretiyle 1 Ma· 
yıs 1935 saat 1-1 ile 15 arımnda satı• 
lacağından almak i.teyenlerin mahal-
linde hazır buluıımaları ilan olu• 
nur. (10572) 

Eıyan ızı;llk bahar için 

KNAPP 
mGuaeıeıiode temizletip boyatınıı. 
Kaaımpafa - T&pebaşı - Taksim.· Şişli 

tlyatlar ••v•rtlldr. 

J 

KALA~ TÜPlERDE 
İMLA OLUNUR • 

. Gençlik ve Güzellik 
Denizyolları 

iŞLETMESi 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarındanı 

Balsamin kremi 
Teninizin latiİ tazelığini, cildini

zin cazip taravetini ancak (BALSA· 
M1N KREM!) le meydana çıkarabi
lirsiniz. Güzellık sırrını terkibinde 
eaklıyan ciddi ve şayauı itimat elli 
senelik bir gti1.ellik kremidir. Bir de
fa ( KREM BALSAMlN ) kullanan 
batka krem kullanamaz. Tanınmıı 
ıtriyat mağazalariyle büyük eczanelerde 
bulunur. 

Ace•teleri ı KaraklSy KlSprGbaıı 
Tol. 42562 • Sirkeci Mlblrdanade 

Han Tol. 22740 ..... ~ ~----· 
Ayvahk Yolu 

BANDIRMA vapuru 17 Nlıan 
ÇARŞAMBA ınnu ıaat 19 da 
Ayvalığa kadar. 11 1934,, 

Mersin Yolu 
CUMHURiYET . vapuru 19 

Nisan CUMA gllnU saat 11 de 
Mersin'• kadar. "1963,, 

'---------------~ 
OşOtmek neticesi gelen 

ürperme, öksUrUk ve gıcıklar. 
da, bronşit başla~gıclarında 

lstanbul ikinci lflls Memur· 
lujundan: MOfliı Blgnlı Halilin 
alacakhlarile yaptığı kongutado mah· 

kemece ka\ t l efümiyerek ret edilmit 
ve mahkemyi temyizce bu rot kararı 

tasdik edilerek katiletmif .e dosya 
c airemize gelmiıtir. 

Mnf; iıin mallar:mn ıuretl taafiyeai 
hakk:dda bir karar verilmek üzer• 
alacaklıların toplanmaya çajrılmaları-

na ifliı idı:.re heyetince karar veril· 
mittir. Alacaklıların 20 ni1an 935 salı 

gUnO 1aat 14 te dairede haz r bulun• 
malıırı i' an olunur. ( 10561) 

.. ~ ~ ;~, ~ ,-~ T i F O B i L -....... ' 1 Dr. Ihsan Sami rm ın 1 Tıfıı \'f' paratifo lınstalıkların_a tutul-
SUNLJ•. TEMiN . EDERJ 

1 
""'k için ıığız<lflrı alınan tıro hap· 

ları ılır. Hiç rahatsızlık vermez. Herkes 
ve \.;;Jı:lfa8.,. alabilir. Kutusu 55 Kr . .__,,, 

Ademi İktıdarı · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
&on Posta Matbaası giderir. Eczanelerde bulunur. Fiati 

lıtanbulda 150 kuruıtur. 
Adrea ı Galı.ta posta kutusu 1255 

Sahibi : R. KökçO 
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