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P a rl st e Çok Mlldaa il· 
· rtınıeler Tapdıyor 

Esaslı Noktalarda Anlaş
malar Elde Edildi 

) 

Parlı, IO (Hu1Uıl) - So•1•t 
Ru11• HarlclJ• Bakam Bay Ut
YIDof din bara7a ıeldl, bllk6met 
erkim tarafıadan kar11laach. Bay 
tJwlaof, C.nevred• iki tin enel 
8•1 Laval De, e1aalaruu teıbit ettik• 
letl So•y•t RuıJ• • Fran .. aaltf
maıı hakkındaki en IOD t&'lfme
lerl yapayorlar. Dd devlet ara11Dda 
1'ir karphkh yardım mlaakına Yll
dat yermekte olan bu IİJ•Al 
ılrllfmeler, A•rupa bant huabı· 

•• Llt.l,../ aa çok •erimli bir kazanç eseri ··- -·,-------ı---ı olarak tellkkı eclilf1or. Romanya le Mlıalaa .... 1ıok6mıır1 1au-
mda f,.aua ile SoYJet Ru1J• 

Bjr An laıma arHında anlaımalar elde ıclil-

1. 1 •tftir. mza ıyoruz Şlmclf SoYyet Rlllyuın, tahrik 
olmakıı11n maruz kahnacak bir 

Oradaki Bütün Türkler tecavflz halinde ıOr'atle yardım 
,td.!ft! +!fSJ!f:a Ulmh~r~ ~ 

Yok Olan 

rumu tarafından tecavllz wakubul
dup tananmaclıkça Ren hadu
du'Da riayet eclilmealnl ta1UDmaa 
eden f.okarno miAla taahhltı-
lerile telif eda formlill kabul 
etmul kallDlfbr. 
8ovr•tl•rl• Çelrnlov•klar 

Anl•tıwor 1 
C.newe, ı 9 ( A.A. ) - So•· 

1•t Ru1a Be .Çekoalo•ak· 
ya arU111da mllzakere ıdil-
mılde olan karphkh yar
dım ml~kını parafa etmek için 
Bay S.nılin M01k0Yaya gltmui 
mubte•eldir. B. UtTinof Ue .B. 
Beneı din çok uzun Gllren mtt-
ıakerelvde bulunmuılardır. MG
zakere eaHıada yanlannda hu
bk mlpYlrlerl de vardı. Çıkos
lo•ak heyeti murahhaaan maba• 
flHndı mlllakırelırin çok mDsalt 

' l>t•aaaı i, 4Aol yis4İ. 

Hastalık Sofya, 18 (Huıuıi) - Mir ı•· 
ıetesinin Romence Kurentul ıaıe· 
teainden alarak bildirdiiin• göre, 
TOrk ve Romen hükümetleri ara• 
11nda, Dobrice TflrkleriniD Türk~ 
yeye muhacereti hakkında bir 

Memleketimizde Kellik Artık Tarihe 
Karışmıı Demektir 

mukavele akti için mBzakereJere 
denm edilmektedir. Dobricedea 
Ttlrkiyeye hicret edecek Tnrkle
rin emlikinin kıymetin• mukabil 
Romen hllkümeti, Ttırkiyey• 10 
ıene zarfında petrol •• Pir• 
vertnık ıur•tilı bunlan adeyr 
cektir. Dijer taraftan Tlrldye 
htıkômıtlnln de Romaayada bıra
kilım Ttırk emlAldn• muka&U 
Romanyala muhacirlere kıymetli 
hbnolar verecetf ve bunlan Şarki 
Trakyaya yerleıtireceli ip 
iriliyor. 

Eski Yunan 
Kralı 

Cerrabpqa ha•tanulad• kel 
tedaYlll lçla J•ni bir pbe teaiı 
edilmiı ye çahfmalara baılaaıl
mııhr. Kel için rontken amik t .. 
davi cilaasından latifade edlllyor. 
Her ,on Darlllacezedeld kıl ço
cuklar otobllle Cerrahpapya 
ıetlriliyor. ve tedaYI olunuyorlar. 
Banlann kelleri ııçtiktıa ıoora 
bqlınnda AÇ da çıkacakbr. Tor-

Cerrelqlti,,. h••l•••• 
a•g Rü1'• 

· Atlna 19, ( Haauı~ idi 
~ llaan laah Y ortl ta;; 

kiy•de bu ıubeden bofka kel 
tedaYI mlUHHll olmachjı için 
litanbuldald kellerin tedaYial ltit
tiktea tonra ara ile clijer phlr
lerdeld kellerin de tedavllla• bar 
luacakbr. Bunlar belediyelv ••· 
utuil• ı.taabula ptirtilecekler, 1 
tedaYI olunacaklardır. Bu 1Uretle ;:===============-, -

yaphiı ·u11alaalt8 .•::d .. 
f!nclerye ye ~· 

ndraya ,Wec:•ktir· 

Tlrkiyede kel kalmıyacalr, kellik 
hadahtı da tamam•• imha eclllmlt 
olacaktır. 

F •erMhç• ile oyada •~ 1-2 ıalllt pldl. 
Vl1analı Ubertu tak· mı c!la ..a9.a ua. 'lmillb ,ectiaei .,,....... 

, a..,•da dlakl mıçtaa bir ıaflıa •-... JeılP 
;: 

Harp 
· Başlıyor/ 

Bll~lln diinga lıar
h lıaz lanıgor o• 
19.38 4e korkunç 
bir harp başlıgor. 
Hemen şimdi 8 nci 
aag/amızı 111ıp ha 
lıegecanlı te/rika
muı okumııa 1Hı1-
lagınız I 

Dlitail to11larıhlartla Hlrıt •ar•lı
M•ı ds •l•l•rk•• 

Osmanlı 
Saltanatı 

Göçerken/ 
Pazartesiye BU· 
yük Bir Tefrika· 
ya Daha Ba9llya· 
ca§ız 

Köhne Oımaolı aaltanab tarihin 
mezanna gömülürken, yurdu da 
beraber yıkmak ve satmak için oy
nanan esrarengiz roller bu büyük 
uerde bütün açıklıtil• ıörüleceJdir. 
a.. .. bir pad~ 7urdu mezada 
oıbrQUftı. Ba tefribd .. ıfse Urpeı
ti nrecek birook gizU nııkalaı 
okuyacabıoıs. 

Pazartesiye 
Son Postada 

Kadınlar 
Dün De 
Toplandılar 
Beyaz Kadın 

Ticareti 
Konuşuldu 

Münakaşalardan Sonra 
Bir Karar Sureti Kabal 

Edildi 
Arııuluıal kadınlar blrlJjl 

kongresi dlln Yıldız aarayında 
meaaiıinı devam etmiftir. DBnkG 
celte a11nda iki komiıyon aynı 
zamanda toplanmııtır: "Ahlak da 
mliıavat,, komiayonu bOyilk 1&• 

londa, "Kadının içtimai Yulyıti,, 
komisyonu da yakın diier bir ıa• 
londa toplanmq bulunuyordu. 

Bu komlıyonlardaa birİllcİIİne 
baıkanJık eden ln,W. delegul 
Mlı Neilanı, gerek alleYI, ıerek 
mekteplerde gençllie iyi bir 
cinsi terbiye vermek lihumandan 
bahaetmiı ve demittir ki: 

0 Her ild cim, •JDI alılllıı: 
kaJdeJedae tabi tuhlmahdU'lar. 
Kadm ticareti •• lndmua aamu
ıunu kirleten her hareket cllrtlm 
olarak tellldd edilmeli Ye tlddetle 
cezalandırılmalıdır. Fuhp karıı 

( Dnamı 9 uncu Jflad• ) 

Halka Vakfedilen Para
ya Sahipler Çıkb 

Lôtfi Fikrinin 
Yeni Mirasçıları 

Mahkemede 
Geçende P...ı.te lla anbt 

L6tfl Flkrüiia bitin ..qlnleıe 
ntlmuae olmam icap eden wufyet. 
nameli bir clava1a yol •t•fb.r. 
Ser•etinl, kanuni miruçılanma 
ta.idam ayardıktaa Hora llaJlf 
işlerin• tahtlı eden L6tfl Fikri, 
bu arada Avrupada talebe oku· 
tulma11, aile rabıtaıı •• medeni 
ceaaret lıaklanda •• iyi ... , ya
zana, bir yıl içinde en ldlllae 
karar ••r•• lalklmı vırtlmek 
kere ayn ayn Yalaflar yapauf, Bırakfılt ııılre• Wr lldlll/ .,,,, .. 
fJaroya da yılda bin lira a~ •• LM/:I Fllırf 
Tam hu vuiyetaam• ahklim tat- ' nli,.taame- ile Lllfl n.ı.• 
blk edileceji uman Beyofla clar- mirUlaa alakalan... olala• 
clllacl aulh hukuk mahkemeıiade laeptlai. bu arada .._..,.. 
lftr miru davam açılmıftır. baroya, L6tfl Fikrlaba kltlW " 

Bu da•ya açanlar ba1 L6t- ldzm,tcinl ele haberdat .telftlr• 
fi Fikrinin im kardepaln Yariale- Tetkikat ıeleeek c•• rapıı .. 
rldir •• mahkemeye yukancla cak!ır. 
balı1ettijimiz vaılyetnameden Y•rtov•d• 81r a ...... ı .. 
baıka bir •••iyetname vermifler- H•r•tl 
dir. Bu vaılyıtnamede ba1 L6tfl Varıova, 18 ( A. A. ) - Dlrt 
Fikrinin el yazılile yaalmıı " zabitten mlrekkeb Arjuu.11 ha-
notere •erllmlıtir. Bu ibreti• ya hey'etl otomobil ne Römaclaa 
L6tfl Flkrlaba Y~ haraya plmif •• LHll te11are 
lldletmll •1•0 fabrikalanm ıe..nkcr. Mara ........ .. ...... ..... ................. .. 

' 
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Halkı Sesi 

Himayei Hayvanat 
Cem yetinin Nelerin
den Şikayetçi$iniz? 

Taf<Slm Yoaurtçu sokanı 4 
Nolu Ugur apartmanında bayan 
Seh r: 

- Ben bu cemiyetten ayrılah 

epeyce oluyor b yım. Bu cemiyeti• 
bozuk taraflarmı sayıp dlSkmek ]Azım 
ııelirH ev\•e' i adından baılamalıyı•. 

Dilimizi aadelettirme yolunda eldea 
ırelenl yaptı tımız bu samanda bu 
cemiyet kap:aıada hl:& terkipli H 

ağdalı bir levha taııyor. Cemiyetin 
iç yQz ilne ırelince "böyle bir cemiye
tin yokluğu nrlıtından hayırlıdır •• 
demekle iktif A edecetim. 

* Er nk8y l!temefendl caddesi 
13 No. da Bayan Fatma; 

- Ben hayYanları aeYme:ıı deti· 
Hm amma bu cemiyetle •'Akamı haaı
do'sun kestim. Hamdobun diyorum. 
~ira bu cemiyetin baynnlara kartı glS.
terdiğl allka dende kulak kabilinden 
bile değildir. Zaten biraz etrafına 
bııkınca memlekette hayvanları koru
yt n uaalı bir cemiyetin yokluQ'unu 
derhal görOyor. Zira adım batında 
bir katırın, hfıyamıyacatı kadar yllk 
altına koıulmuı, ıııska merkepçiklerle, 
vagon l:oyunda arabalara koıulmuf 
bakım11z atlarla ıtarı ılaııyoruz. Hele 
znallı köpeklerin hallorl 70rekler 
acıı ı dır. 

* 
Tepebaşında garson Bay 

Hakkı: 

- Azizim ben Himayel Hayvaoat 
Cemiyetinden değiiim. Fakat bu 
cemiyeti kuru bir iaimden ibaret 
olduğunu rannediyorum. ÇünkO dUD· 
yanın hiçbir tarafında hayYDntar 
bizden ı~rdilk(erl in1afa zoa :ııulQmlere 
maruz bırakılmazlar. 

~ 
Niş nta'ı fırın aokaGı 14 

numarala Ferah epartmanınd 
daire 1 vukat B y Rıza Ekr mı 

- Bayım benim •YvelA bu cemi• 
1etin menudiyetln• ald ım ermiyor. 
Memlekette baynnları koruma cemi
yeti kurmaya ıelinceye kadar el 
deymemiı daha nice dertlerimiz yar. 
Soknklıırda bakıma muhtaç köpekler
d n çok, bakım11z fakir çocuklar Yar. 
Köpeklerden, kedil rden n eıekler• 

den evnl onları dOtOnHk daha llll• 
betli bir it olur. 

Mali Teşkilat 
fstanbul için Yeni Bir 

Layiha Hazırlandı 
Anknradan gelen haberlere 

göre M !iye bakan'ığı lstanbulun 
yeni maliye te~killtı IAyiha&ını 
hazırlamaktadır. Şu günlerde 
Mecliıe v rllecek Ye haı.irand 
evnl kanun halini alacaktır. 
Sö) lendi gine göre lstanbulda bir 
muha ebe, bir tahsil mOdürlOğile 
va•ıtah v vasıta ıı. y rgiler için 
de birer tahakkuk mildürlüğll 
yapılac k Ye bOtün maliye lıleri 
bu dört mlldürlln ldareaine Yo

rilecekür. 

T 
- - ,,,_ _ _ ... '. 1 1111 .. ~--· --- -

Makarna 
Ve Bulgur 

Boyacıları ! 
Belediye Sıhhat Mndnrlilğü 

piyasada mevcut birçok hlleD 
makarnalar teablt etmlttir. Bar.ı 
makamacılann adi makarnaya 
yumurt rengi ye çeıniıl yermek 
için hamurlara bir çeılt sarı boya 
koyduklan anlaşılmııtır. Bu bo· 
yaların nlıbetl az olduiu için 
ııbhate zararı olmadığı da anla· 
ıılmıştır. Sıhhat Bakanlığı bu afbl 
makarna paketlerinin Oıtüae 

( boyalı) kelimesi yazılmak ıartlle 
satılmcsına mOsaade etmittir. 
Bulguru da boyayanlar olmuıtu. 
Belediye bunlan mahkemeye 
vermiıtir. 

SON POSTA 

ltı 

- Ben dilenci dejillm, hama· 
lım. Eskiden memurdum. Sonra 
bir iftiraya uğradım, itimden, 
gücümden oldum, ha talandım. 
Ameliyat olmak için latanbula 
geldim. Bir yıldır dolaııyorum, 

hiçbir baıtanede bot yatak bula· 
madı • Orta tahaiJimi bitirmJı bir 
gencim, 26 yaıındayım, bun 
rağmen it bulamadım, tese•uıe 
utandım, bir küfe tedarik ederek 
hamallığa baıladım. Bir giln kUfe 
ıırbmda it ararken bir mektep 
arkad ıım rastladı, beni bu halde 
görünce eseflendf, halime acıdı, 
elime yirmi beı kurut Yerdi, bir 

E 

Birlikte 
du 

lokantaya da götürdO. Afçıy 
bana yemek vermesi için tenbih 
etti, bu sırada memur geldi ve 
beni: 

- Sen diloniyorıua, diye 
yakaladı. 

· - iyi amma kolunu da kıvır· 
mış, kendine aakat bir adam ıüaU 
Yermipin?. 

- Dedim ya .• Arkadaşım beni 
lokantaya götürmtiıtö, orada 
yemek yiyecektim. S1rtımdakl 
kllfeyi çıkarmak için uğraııyor
dum, kolumu onun için btıkmDı
tUm, tam kftfeyl çıkarırken m .. 
mur yakama sanlcfı. 

Buna Çok Yazık! 
* 

Zaman zaman polislerle dilen· 
eller eraaında amansız bir mDca• 
dele ba lar v hergUa bir alay 
dil ncl mahkemelere Yerilir. Bu 
son hafta mUcad le hafta ıdır Ye 
müddeiumumiliğe alh dilenci 
verilmiştir. 

Şato Gibi 
Evler 
Harap Oldu 

Beykozdakl Abraham paşa 
koruluğu, dat halini almak Uıe
redir. Korunun içinde taı Ustlin· 
de taı kalmamıştır. Kıymetli fi. 
danlar tamamen aıırıldığı gibi 
koru da bir balta ormanı haline 
glrmiıtir. Beykozun aığırları timdi 
koruda gUI goncası yiyerek aut 
tophyor. Korunun dış parm klık· 
larınm t şiarı YO demirleri de bit• 
mek Uzeredir. Ağaç hını:ıl n 

gUndU:ı koruda g«Sz.lerine kesdir• 
dikleri ağaçlara lıaret koyup ge• 
ce ıes izce dester• ile keserek 
koca ağaçları yok ediyorlardı. 

Emlak bank aının y6nl tayin et· 
titi bekci Koradayı ıon ıam n· 
lorda hıraıslarm bazılarını yaka· 
lamı~tır. Korunun ıehir tarafında 
benzeri avrupada bile az bulunan 
üç ktrgir ıato vardı. 

bu kıymetli binalar da kimıe
ılz ve bakımaız kaldığı için fa
kir aileler tarafmd n İfial edil· 

mitti. Bunlar oturdukları evlerin 
tahtalarını, direklerini yakmıılar 

ve bin lar tehlikeli bir bale gel· 
miştir. Beykoz belediyesi do yıkıl
ma tehllluısl gösteren bu binaları 
boıaltarak kapılarını mUhürlemiı· 
tir. insan yllz binlerce lira ile 
meydana gelmiyen bu binalarm 

harap olmasına acıyor. EmlAk 
bankaaı bunları kurtaramaz mı 
ncaba? 

_. .. ıas.aı:ıı ·~•ııct ..__............., ..-..... ı.ııı-~uı .. 

Ekimsiz Ve 
Bakımsız 
Topraklar 

Milli Emlak MüdUrlUğll latan· 
buldakl milli ~mlAk ve arazinin 
miktarını tesblte karar vermiitir. 
Bu it bittikten ~onra da hazinenin 
aabip olduğu topraklar derhal 
1atılacaktır. lstanbulun dört ta• 
rafında hazineye ait milyonlarca 
dönllm arazi vardır. Emlak Mn-
dUrlliğU bunları ektiremiyor, bu 
yüzden de hem toprak körleşiyor, 
hem de devlet vergi ini kaybe
diyor. Eğer bu yerl r toprakıız 

köyliilero dağıtılırsa devletin ha· 
dueıine para gireceği gibi top
rağın b kımı ve v rgi.i do temiD 
edilmiı ol caktır. 

Tarihi Evrak 
Bugüne Kad r Pek Azt 

Ta nif EdPdi 
Başbakanlık latanbuldaki tarihi 

• sikalann tasnifi için bir komis
yon t şkll tmlş ve bu komis• 
yon da Maliye binasının arkasın· 

daki evrak hazinesin.do İfe 

baş amı la. Şinıdlye kadar pek az 
evrak ta&nlf edl:miştir. Başveka

let bu kıymetli eserlerin bir an 
evvel tasnifine bUylik bir ehem
miyet veri} or. Komisyonun reiıi 

Bay Cevdet istifa ederek çekil· 
miştir. Yerine azadan eski Har• 

Bunlardan biri de eskiden 
memur olduğunu ıöyliyen ve orta 
tahsilini bitirmiı olan Şevkettir. 
Hakim diğer dilencileri de dinle· 
miş, hepsinin de sekizer gUn 
müddetle belediye hizmetinde 
çahıtmlmalarına karar Yermiştir. 

Haliç V purları 
Belediyenin Kararı Şirketi 

Haylı Şaşırtb 
Şehir mecliıl Haliç vapurla· 

rını belediyenin lıletmeaine karar 
verdi, Fakat bu kararın tatbiki 
için belediye ilo Haliç ıirketl 
araımdakl davanın neticelenmesi 

lazımdır. Biz belediye kararı 
hakkında Haliç ıirketlnden ne 
diyeceğini ıorduk. Şirket idare 
meclisi azasından bay Memduh 
dedi ki: 

" - Daha m•hkem bir ka· 
rar vermeden ıehir meclisinin 
bu hareketine doğrusu aklımız 
ermedi. Belediye, ıirketten her 
yıl 60000 küıilr lira iaüyor. Bu 

parayı vermek bugün için imkan· 
ııı.dır. Bizim için mahkemenin 
vereceği karan beklemekten 
başka çare yoktur.,. .............................................................. 
put va·isi Bay Mümtaz vekalet 
etmektedir. Öğrendiğimize göre 
Başbakanhk Haziranda t&1nif 
kadroıunu kuvvetlendirecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
• 
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Nisan 20 

Bir iki 
Satırla 

Belediye k an aliznayon şirkeUfl 
7,~ milyon liralık bir mukavele lmıa• 
lam ııtı. Şimdiye kadar ılrket Jstaıı• 
bul tarafında 6,S milyon liraya yakıO 
kaoali:ıasyoo yapm ıştır, Yalnız latan• 
bul tarafındaki eYl rde ancalc dört 
bet yOz kadarı l&ğı mlarıaı yeni kl4 
Dala bağlamıftır. 

Evler bu bağlanma iti kendi 
aaplarına yapmaya ecbıudurlal\ 
Maamafih bolodlyc tlmdiden ayıkla• 
tılacak llt ı mlara yalaı• yeni kanalı 
baj'J nmak fartlle mOsaade vermelit 
tedir. BOtüo llğımların yeni kanata 
baA-lanmuı için bir talimatname 
1apalma :ı• ve yahut Mecliaten yeni blf 
kanun a ı nmuı dDtOnQlllyor. 

* * « ÇökUntU a'ull rl 
Siıl ymalliyedekl çökUntUnlld 

ıuçJuau olmak zannllo tevkif 
edilenler hakkında mUstantlll 
tabklkab bugün ba lıyacaktır. 

* .. ir 
Temizi nlyor 

Belediye, KadıköyUndekl Kuf'I' 
bağah d reyi temWetmeye, bu 
suretle o cıYar halkını muhakka 
bir hastalık tehlikesinden kurt r
maya karar vermiştir. 

.. ir « 
1 r 8 ttık? 

Yapılan bir tetkika göre ge
ç n 934 yılında ecn bt moml .. 
ketlere 355 milyon liralık mal 
aattıiımız anlaşılmııtır. 

.. lif- * 
NUfu Sayımı 

Memleketin her tarafında 
iSnemle takip edilmekte ol n 
umumi nllfus &ayımı hazırlıkları 
bayii ilerilemiştir. 

Jf- lif- * 
Kaf ler Kald1rıhyor 

Uınktn ıebir halkının umumi 
ııhhati ile yakın alakası olan 
eyJcrdekl pencer kaf si rl 1 
dırılmıştır. 

lf- * ... 
M hkOm!arll D r 

Y ozl. ~ t.n J : ... kevinin vilAy 
hapisanesindo açtılı derslere 27 
mabküm devam ederek der 
almaktadırlar. 

* * * Kim izi r Yurdu 
Ayasofya mabedi mfize haline 

konduğu için Belediye müzeni 
ftti1&lindekl kimsesizleri koruma 
yurdunu eski Rüstem Pa a med• 
reaesin kaldıracaktır. Yurtt 84 
kimsesiz vardır. 

lif- * ... 
lstanbullulara 35 Bin Meyva 

Fidanı D ltlldı 
VilAyetin Bl\yiikderede k~ 

duğu meyvalı ağaçlar fidanlığı • 
dan çok i) l neticeler almrnııtıl\ 
Bu sene Istan bullulara 35 bia 
atılı meyva fidanı dağıtılmıştır. 
Viliyet bu fldanhgı daha faydah 
bir hale koymak için mlldllrü Bat 
lbrahimi avrupada bir tekldk 
gezintisine göndermeye k r r 
•ermlttir. Bay lbr hlm yakmd 
Italya)a gidecektir. 

Komşu - H<>aan B. 1 Yüzükoyun yer· H s n 8. - Se~lm Sırrının akıllı kızı 

1 

11Ko!!arını uzat !,, dedi, uzattım; 1 ... F akat bu j: """"~~il( dersi n! 111'" 
de ne yat } orsun ? Demin d eldim, 
seni bu vaz yette ıördüm. 

Az. d r dyod j1 atik deral veriyor. "Y ro 1 t I» dedf, y ttnn. ları \erİ,ıJ or.Gü ........ ~-""·• ..... a_ ... r yorg nuın 
ki bir kere yatınca bir daha kalkamadıdl• 



19 Maa 

( sı,,. .. t Aı.,,,; ) 
lngiliz Kıralının 
Jübilesi 
Var 

lowillz •lll•tl, ICll'al Beflncl Jorjua 
••zlraa ayıaa teaadlf edeD Jiibileaial 
tu'it etmeye laaaulamyor. Bu lauar
hldar h•mmalı bir harnet lçiad• 
duam ediyor. B• •lnHebetl• r•r•k 
K.rnl, gerek Kırallpala o ti• aanl 
bir kıyafeti• larili• mUletlaia kar..-
81Da çıkacakları dalal ti•dldea tealtlt 
edilmiıtir. Kıral blylk tıalfonnHıaı, 
K rallçe •• lhtııamlı daatel elbiaeaial 
aiyecek, bopuaa, cflayaaıa •• •••s'DI 
addo'unan •eıhar lacl ,.rdanlıfıaı 
takacaktır. lnrlll• milleti dealaol 
oldutu ı~ ba WiHyl, deaisle 
al&kadar laeybetll bir meraıl•• bal
lamak alJetlJe meıbur Spithead 
lıo111nda fi.sili• .,..adanma bir d• 
ı•çit rH•i yapmaaıaa karar ~ 
•ittir. Muhtelif tonda, blyuk.I 
lılçlkll 160 laarp remiai ba koyda 
toplaaacak •• A•lral ,._... ittlbu 
edil .. KIYia Ellzabet sarldı..aıa lala
... r•r•cektlr. , •• ...,. kadar lmaJaa 
•• lausurile lası& doaaama ..... laat
••W bir Yarhk laallade w,I• .. ~t 
reılmleri yapbfa ••il•• ... deflldir. 
llu.ıa 1911 de kani taf slJerk• 
~· baaa bellSW Mr dona••• top
laataaı ol•q " ... toplaab,. 1'5 
ı••i lttlrak .U.iftl. Dalaa HM •• 
aoma da ba aen m•r••İ• laabraJaruaa 
teaadlf etmtk eader aayala••• 

Fakat laaaaıa tulaafa•a sld•• ..,, 
.. bnet tesahlrl.W. .. ...meta 
kadnt ........ al•aJlfl•riaaJa, 
•••radakl ıallt llatiJaeıma • çok 
olclutu ltlr ...... teıadlf ettiwllm .. 
sidir. Al•••r-- all• .. •aa..a t•"
....... da... Wr iki ıh onel 
eallldl ol••ta•• tlorla akdllm.ıı.
... 10ara JlbU., lllWlo tll79 rapdaa 
- kaYHtJI Dl•ariflerla •uall 
aalatıl•ayor. Yüat -pis 111 •la•h-
ror. Ba, •• ............ tllrta. 

8INyJa 

J•ponr• • Amerika 
Paria. 19 (A.A.) - Amerika 

ma •• J1 
aaa Amerika _.,.._ latlkrarau 
bomııyacak bir .. kilde te1bit 
ediloc•ii ı6yloamıktıc1Jr. 
Yenedlktekl Dlplo••ll•• 

Venıdllr. 19 ( A.A) - LoW.. 
ta Dıpn iti-' Bakakana 8. 
Bek ile Macar MaU,e Bakanı B. 
F abinl Y• llacariltama Berlia 
Orta Elçlal Fo• MaıiıYlt C..ı.
ndea bura1• plmtflercllr. 

IOR POSTA 

HARiCi TELGRAFLAR 

Ingiltere ile Amerika Ara
sında Bir ihtilif ! 

' Amerikadaki 
Silah 

Tabkikab 
lngflizlerf Oldukp 

Kızdırdı 
v..ıaıt• ıs (A.A.) - ..... 

Hs lılk6metl, bnclill Ue Am..+ 
ba baalralan ar-clald malıa
berelırla, ayu meclill lilAlılaama 
komla7onaııa bildlrilmlf olmuaaa 
prot•to ıtmittlr, 

Kouyoa relal B. Ny" B. RDP 
Yelt Ye lıariclye bakam Hal Ue 
bu lıaauata ....... lftlr. 

8. Ny" U..pa Aad Kom
pul fabrlka1111aa bitik laarbe 
alt ıwalama tetkUd etnHıada, 
komlıyoauaua ecnebi lıOldlmet
lorl• lhtilAf teYllt edecek berhan
lıl bir harekottea ictiaap ıdec .. 
tlal ıBylemiıtir. 

Komiıyon, neıredilmoltrl ml
aalip olmayan muhabereler hak
kında alikaclar cleYlet dairaindea 
latlzancla balaa•aya a7nca kabul 

•tmlftlr· 
Mançurl 
Meselesi 

Petrol lnhiıarı Yeni Bir 
Mesele Çıkardı 

~.·~r..e.-.r1•~~·~~ 
.................... ,. Wrao-
ta pclererek Maapakoy petrol 
lalılwumı t.Wal protato et
mittir. Amorlb lıllktmıtl ba in
hiaan mıYcat muahedeler ahkl
mıDI ihlal eder mahiyette telak
ki ıtmektı •• lahiaana uzak 
ıarktald açık bp1 IİJUU1Da 
muhalif olcmp mataleMmda ba
lunmaktadar. 

r ..... 
........ y .... 

Hariciqe 
Bakanımız 

Bir /latilafı Halletlecelc. 
Komi&gona Reis Olarak 

Seçildi 

C.neTn, 19 (A.A.) - Uluslar 
kuruma konseyi bAfkam Te•&k 
Rlftl Araa, Blrmaya ile Yunaa 
araaadaki laududua ceaup mınta• 
kaam tahdit için laaatero, Hia
cliatan Ye Çia larfıodaa tanif 
edilen muhtı it komiıyoaa bitaraf 
bir rela tayin:ni kabul etm'ttir. 

Cenubi Amerika Muha
rebesi Duracak Mı? 

V afİllgton. 19 ( A. A. ) -
B. V olleı De Şako meaeleai hak· 
kmda mlzakerede bulunan Şili, 
Arjantia vı Uruguvay diplomatlan 
timdi muun bulunan Arjantin 
dit itleri bakam V.edra H•maa'ııı 
aydıtladea eYvtl biç bir karar 
ahaamıyacap fikrinde ittifak 
ıbaiflerdlr. 

Brezilya. lttirald kabdl etıo 
bile, mllzakerelerlo tekrar diril· 
meıl lmkinsız görOlmektedir. 

Paraıuy Cümhurreiıi B. a • ...,.._ .......... 
...... ,. ...... ... lı içiD 
JllPbia teteW.... Htiee.i cllplo
matlar tarafmdaa •bın zlılda 
belden .. ldecbr. 

Yugoel•vrada Seçim 
Bel,..acL 19 (A.A.) - Tem)iz 

mahlremell, 6 MaJJıta yapalacalr 
olu lntihababa ilk aamzet liste
•• tudik etmiftir. Ba llateyo 
baıbakan B. YoYtiç dahi dlr. 

sedelı mif, alçıya konmak ilzam. 
mlff Hepai yalan. .. 

Zihni Efendi, 1Gzlerial Janr 
bra laftfbra balnyordw 

Felemenkte 
Hitlercilik I 

Lahaye, 19 ( A.A.) - inti
habata ilk defa iftiralı etmekte 
olan Nuyonal Soa allat part" li 
vilayet moc lalerlnde 39 aa 'ık 
elde etmiftir. Hollandanın eaki 
partiai olan Uberal Ye Radikaller 
iıe biri 28. diğeri 26 azalık ka· 
zanmışlardır. Naa} onal Sosyalist 
partilinin bu müblm muYaffakı· 
19t llia _.ı.cek .. ,ı.. ucimiade 
eılcl partllerla arana olarak 
çok Deri sldecetlnl .Wormek
teclir. 

(&on ....... Nu,oul s..,.11 ... 
ilk. Hıtlercillk ..... tir. 8a telpafa 

rBn Felem•kt• de Hitlerclllk keacll
Di ıaıtermlı d•••ktlr. J 

ltalzl Yokmut 1 
Bronavilr, 19 (A. A.) - Son 

latafıtiklere nazaran BrOnsYik 
tehr.nde i .. iz ld1Ue kalmamıfbr. 
ms e www 

çaa Tırtılları - Acaba Mehmet Beylı Ha
c. Hamm, Hakibtea ta...
JOl'lar ma? 

1 

çıkaracak ta.. Eter Hacer Hanım, 
•Dlyetı pür aelmu. aorpya 
çokmlt olaaydl, m...ıe. bu 
kadar açıkça meyclaaa ~ık-
IDIJacakb.. Hele Demir atama 
talip ç•lrmwna, çok lftindim. 
Demir •i• da iaatçadar. Meh-et 
Be1e de. Halil ... ,. ela kartı 
durur. Bekir Efe ele. Demir 
•taya aea çakarmaz, hot ılrlr. 
Fakat lfia. tebllkel bir tarafı 
Tar. Hacer Ha•m1 bir ıla Ak
tap .. ..- mecbarl,.tlacle ka
lacak... itte o zamana kadar 
l ekır Efe, elı aeçmezae korkulur. 
ÇünkO, Bekir Efe kardq çocup 
demez. Hacer Hanıma da kıyar •• 
Hacer Han m, köye ıldıcoji 
zaman, iazıbaU tedbirler almaya 
mecbur kalacatım .• 

Ona, .&rabalan ....... cidar. Siz. 
aaneainl aruuJa sittlais, • oldu? 
lmett Moll• pcll mi? ffaJll',•• O 
d8'yada kuabaJ& ,....._ Çlbı
.. Bıklr Efem• wka11Dclaa IOD
ra korkuyor... Ebelauı• d• Haca 
Cama ela a1ı.... H•cer Ham• ıar
_cliler, ... yui7etilll bJlml-
1orlar. • • Melamet Be7la ajll 
,.,..ıan, .,.,. ... yır 

laa m ? bllml1orlar ••• V• • mi
..... hem •••et &e7ct. lıı• 
Bekir .ıedell korbJorlar- Bekir 
ela, hail tatalmacla... Tatar.. da, 
..... p.cık " Jlıı• çakacak. .. 
Hacer Hamllllll, bllDlanD bldadea 
llaheri Jok... O, akrabalaruu 
büuyor ••• 

Goaç •llAzlrw, batla cidcliptl 
Jle 1167IGyord1e ı 

- 8ea ba kaduaa, ad bUD"8 
itin acı~ra•··· Son onn tara
fu.daa, lilyı ıtttia. go.ldJa; itin 
İç)'U&Onn blHyonua. ldlyordum. 
Dlc ince ağmu aradım. 5ellİll .ı
dllği11, Hacer Hanımm. ba iflerl• 
~bira lkua olmachjını pterdi... 

Sea, sittikçı a;.rla11yorda : 
-MuddeiumUIDI. bana: .... «Is 

kalak ol ! dıclL Bu mueley• b .. 
nim de merak 1&rdtiı• biUJOI'· 
Acaba. bir 1paCa batabilir mlyk? 
Di1orda& Ge-.ç kadının aleylıia
de bulUDaDlana lwpli. 1• keadi, 
1ahut bir bqkamaı• beubına 
pı1111or. AJdaPki Dunun Bey
in ff.W At6ıa. bu mlruta 
,a• Yar. Nalbant Şumaalu Adem 
Aia, clejirm•İ kapatmak iatiyor. 
Şu, ba... Hacerci;im. daha kayı 
titaeclea bakacak, uanacak. .. 
Mallan. acm pahala ct.me,tp 
utacık. Ya, ı. .. w plılrda obr 
racak, Jalaut ta tekrar lataabala 
dinecek! llela ... t B.,ı.. ~ 
taraflanada delapaa•, daha m 
oralara ıelmeden kltolem..ı, 
enelce llylediğlm slbi, keadiaı 
kaim• lçlndL Mehmet BeJ, 
bu 1Urıtle Hacer Hamma, kl1 
roluau kapıyordu. Kuabadald 
•damlan da el. ajls blrUji edip 
faaliyet• ıeçtiler. Mehmet Be1, 
doktorlan wlach. ke .. ılnl te
hir hutaneliaı yabrtb. Hllk6met 
doktoru, bua; baııa hiç llzum 
olmadıtım .a,ledi... Mehmet 
BoylD aclamlanaa aoranaa; kemik 

C.nt ee,, bir kahkaha atb: 
- Ba. o kadar mer-1c ecll .. 

cık blrıey delil. azizim. latan
bulda bDlfllUf o"malan çok 
mahtameldir, diyorum ....... 
Hacer, etellade ltUIU lalmacak, 
ın ehli kadaalardaa deiiL.. Ha
Jaba her ron,UU 16rm8f. tat· 
IDlfo•• Mehmet Beye ıeli nceye 
kadar ldmlvl ılrmlfllr. 

- Acaba N-t Beyle kar
flla11a'8r? 

- Hacs Ham- Mehmet 
Beri tamyacajl flpheUdlr. llaa
maflla buna p,.t 1ro1a, ......... 
Ha. Huam, ...ı olla. willyet 
.... ıı... bir ... aldecek. 
S... haataaı1I .-clirinia; t_. 
...... b1Dcle IMIJllllVIUB. Orada 
M.a....t Beyi ....... it te ..ı.. ....... 

Otel ldtlbl, b ....... , .... 
- Halclgwn Yar, C...t S.J

cW& .. 
juclanDa sabiti, lmrnaa ..._ 

siliyordu ı 
- Merakla bir .... MJrecli

JOrm, Zilml EfeacL Mllddela
mumlaia M,atla laanbt eta11i, 
.. ldkatled ...,.._ cabnla " 

Zilıai Efendi. dltln&7orcla: 
- Çok iyi edeniııb. C.Yat 

Beycijim.. Yaı... Hacer Hamm, 
Kazbe,Udı oturmamak, ,OZelcı 
otale d6nmek iatiyor. Slı, baa-
lialai manfık 1kti1or •••? 

Genç MDIAzlm, aayrilhtlyarl 
lçlal pldiı 

- Bence, bubada oturmua, 
clalaa muYnfıktır. Fakat bana, 
keadl heaabıma dylGyorum, zan
aetme.. Hacer Haaam, nereahıi 
mOnaalp ıBrüne, orada ohlra
bllir. ew. yulf.miz, ~ bir 
....... hiç bir pldlde mal
bJ• .. ,.. ....... bir 
.... sak•.-• .w .lmak, 

Sayfa 5 ,,-----.... ----------...ı 
Gö11il · ı,teri 

Bir Rum 
Okugucum 
Soruyor 

Kunetll bllıl " ııkinııdaa 
latifede etmek lçia ben de ı.ln 
mllracaat ediyorum. Geaçlorla 
aldanmamalan için na11l hareket 
e1m.ı..ı IADmıeJdliiai bildiriyor
........ Siu d..t 1ana,.. ı 

....... ,... brmak be
reylan. Fakat bir UÇUl'Ula ,.. .... 

laamalda olclajuma IUiyoıaa 
Bu Hbeple aldD dlnkti8n•le 
hareketJ edıcejlm. Oa yıcll ra
fllldayam,~ avdiğlm ıenç IH 19 
1a11ada bir mektep talebeaicllr. 

Bir buçuk MMdeabul levifİJOfl& 
Volilerlmmln b• mlnuebettm 
haberleri 7okbar. Be. ramam. 
S.wdltlm ele ı,ı.. Yana ilik atefl 
16Dol'8e beDI terk.der mi, clenl-
nb? Buau. kudialne aordam. 
Hukuk mahkemelerindeki bopa-
ma danlaruım eberiyetle rom
lardan ıayri .Ueler ara1111da p 
rllldll;tbal alyllyor, acaba beni 
alclabyor mu? 

Kmm 

Bir defa ,...... ~- ldlçllr, 
ba yqta bir JUY• brmaaua pek 
çok ...aar1an oldapaa d&fla
••nla ........ Sc.ra MYtilial 

i)I tetkik ot de b6yle bir laarda 
olup oJmaclatıaı aala•aya phf. 
Kaim ld nlenmecle .... ı,ı ol
makla beraber ba, itiraz da 
piyangoya bemer. Baflangıçta 

nihayetinin nud çıkacataoı t11plt 
etmek mnmkOn değildir. 

• 
Yarala bip lmula obyuoaya ı .................... 

for, ... d. sDaae •lak•• arbJor. 
Belki ,.... .. 1ate .. k lçla 
kendlabıce tamamh•- IAaa• 
plea bau nokaanlan Yarcllr. 
Acelı edip tldlmıylalz. beldıp 

niz. Hw baldı netice aizia içia 
bayırh olar iapDah. 

TEYZE 
= 

bermsl bir lılcliwlla &alM 
ıeçmektedlr. O.mir ata. bum ... 
eleaia çabucak h••leclilmetlaı Jar
dım eclaaktir. Çlnkl, mllddel
um•ml, Hacer••••• latanbaldaa 
ae miktar para ile pldijlai. " 
eliadeld paralan _....... Ye ...a 
urhttlllal ....... 11.ı,w? • 
..... para• b ....... .... 
.. _,... teMDre,. .... .... 
.a,or. 

Otel katibi ZUml ....... Jaa
.... sabitini cllkbde clhlli7orclaı 

- Dotn C.Yat beJCiiim, çok 
dojru. .• Bunlar, hep dlflaOleeek 
m...a.ı..... Ba kadanu beaia 
akhm ermız. 

-Eneld•dfttlem11-. .... 
raclu ............. ZIMl .ı.clL.. 

Ve ZiW ef•di••• kol
airmlfll: 

- Baaa, aamuaun Dzerlne ala 
YeNCebhıl Baracla koaQfchllılan
mm. ...... Y.. hillaaua, Hac• 
hamma MSylemlyecekala... 0, .,._ 
• baldumda ili dlfllaDne, ..... 
....... , k•clial ~ llyledild.lml 
belki ...... bir allka .. ,.. Barak 
6ylı bllaln... Kuabacla.. cledilıo
dalan halbrmak llzamch... Fabt. 
Ic.zbeyU oteli, kahYeuae t~ 
caklan Ye açık açık koaupcaklan 
aklama plmemiftL •• Baldı Efeaia 
lılll tatulmamaa, pk caa'81 1a,__ Ka•aaclaa; 
....... .,. .. -~!Of•·~ 
... aittim. , ... ,.adam. 



6 Sayfa 

:ı Kari Melctubları l 
Gazete Satmak 
Hiç Yasak 
Edilir Mi? 

Es:dıehirde E öyle Bir 
Hadiae Oldu 

Eıklıehirden bir okuyucumuz 
yazıyor: 

Şehrimizde e1kidenberl gazete 
mUYezzllerl köprü baıındakl Be· 
ledlye lcahve1loln önUnde, küçük 

botluklarda garete satarlar. Fakat 
bazı esnaf, lüzumsuz olarak bele
diyeye ılkiyet ettiler, gazeteci 

çocukların bu boşluklarda gazete 
serıiıl yaparak hayatlarını kazan· 
maları yasak edildi. Memlekette 

balkm okumaya ihtiyacı vardır. 
Okuyan halkı faılalaştırmak içla 
KUltUr Bakanlığının ne ıekildl! 
r~hşhğı da meydanda.. Halkı 
okutmak, çok okutmak için, 

TUrklyede en çok vazife yüklen· 
meıl lazım gelen mUease1e de 
belediyelerdir. Belediyelerin halkı 

okutmak için • Ruıyada olduğu 
ıibt • kitap, gazete sergileri aç• 
ması, köylere ıeyyar ktıtUphaneler 
göndermesi l!zım gelmektedir. 
Fakat bu henüz bizde dliıtıntılmüt 

değildir. Şu halde belediyelerin 
gazete mUvezzilerine azami ko
laylıtı, teşviki gfüıtermeal icap 
etmez mi?. 

Eskişehir belediyesinin kararının 
her halde mutlak değil, muvak
kat olmasını temenni ederim. Fa· 
kat Cuma gUnleri de, dUkkAnlarm 

kapalı olma11mdan, bu çocukların 
gazete ıatmalarına müaaade edil· 
mez mi?. Hor halde Eakişohlrin 

kıymetli ve anlayıılı belediyeıl 
buna birşey diyemez. 

Gönlll lıter ki, belediyemiz bu 
kararmı bUıbUtUn bozsun ve kü-

çük mUYCz.ıllerin her gUn bu yerde 

aergj açmalarına, gazete ıatmala• 

rıoa müHade ehin. 

~ 

Bir 0Uze1tmı 
Geçen Pazar gUnkU aayımızın 

6 ıncı aayfa1ında çıkan 11ecıacılar,, 

yazı11nda baıı ufak mana yanlıı· 
lıkları olmuttur. EıcUmle, Fare 

zehirl, Faretozu ıekllnde çıkmıı 
eczacı Bay Afifin ıöylemlı olduğuı 

- IIAçlar iki clnıtlr. Biriıl 
patentli diğeri de bu lımi ala· 

mayıp aynı terkipte olan Ye daha 
ucuz satılan clnsluidlr.» Cümlesi 
baıka manaya alınmıştır. DU. 
ıeltfriı. .............................................................. 
Bir Doktorun 
GUnlük Oumartt11i 

Notlarından (*) 

Bronşite 

Karşı 
Miizmin Brontitten ralııtınz olan 

bir haeta ounu unutmamalıdır ki, eı• 
cak bir odadan ıo&-uk bir yatık o• 
daıına gidip yatarııa Bcon9iti arta· 
bilir. Diğer taraftan kuruıoğuk, açık 
ban milzmin Bronıiti hafifletmekt& 
müeıııir olabilir. Çok ıannmaktan 
çekinmelidir. 

Yemek balık, kuzu, tavuk •e yu• 
murtadan ibaret n gayet hafif ola· 
caktır. Bilhaeııa geoe yemekleri çok 
hafif olmahdır. 

Geceleri ökailrük varaa, büyükler 
ıncak elit vo rom kullanmalıdırlar. 

-------------------------[•] Bu notları kealp uklıtyı• ıs, yahut 
lıılr albUme yapıftırıp kollelulyon yııpı· 
ruz. Sıkıntı :ı•manınızda bu ııollar bir 
doktor fibl l • ...Sadınıza yet teb' lir. 

SON POSTA 

Dlnrada Olup Bitenler 
--~----~~~~~ 

Okyanus Açıklarında Eski Bir Facia! 
Siyah Renkli Kadınları Paylaıamıyan Siyah Renkli Erkeklerle Beyaz 

Renkli Erkekler Araıında Bir Mücadele .• 

Arasıra Kaybolup Tekrar Meydana Çıkan Adaların Hikayesi 
Londra aazetelerl hayrele de· 

ter bir Yak'a olmvk Ur.ere bu 
yıl içiade Triıtan dlS Cunha ada· 
ıma aynı gllnde iki vapurun uğ• 
ranuw olduğunu kaydediyorlar. 
Vak'ayı kayda ıayan bulmakta 
hakları yok değildir. Zira ·' Trls• 
tan dö Cunha,, ad111 Cenubi Ok· 
yanuıta Cenubi Amerika ile Af· 
rikanın hemen hemen orta yerin: 
de, ku9 uçmaz kervan geçmez 
bir yerdedir. 

Bu ada ilk defa olarak 1506 
tarihinde Portekiz Kaptanı Triı· 
tan dö Cunha tarafından bulun· 
muw, onun adını almııtır. Aııl 
,ahreti araııra denizin dibine 
batap çıkm&1ındadır. Şimdiye 
kadar iki defa tam surette denize 
ıömUlmOf, bir müddet ıonra 
tekrar çıkıYermlttlr. içinde kllçllk 
bUyUk tam ( 165 ) kişi oturur. 
Bunlar adanın tekrar batıvormeıl 

Pltohlrn adaeıoln melH halkı 

ihtimaline- rağmen yerlerinden 11 Beya1 Avrupalı Bounty adıaı 
çıkmak niyetinde değildirler. Ne- taııyan bir lnglllz gemlılnin mtl• 
reden çıkmışlardır, ne suretle rettebabndandılar. 1181 tırtlılndo 
buraya gelip yerleımlılerdir, Ingiltereden hareket etmlılerdl 
kat'iyetle. belli değildir. Hlndlıtana ıldecoklerdf. Faka; 
Yalnız bır g~ml felaketinden kur- volda lı an ettller ka tan ile 
tulmuf bir aılenlrı ıoyundan ttl• 1 Y ' P 
rediklerl ıanılmaktadır. kaptana 1adık kalan tayfaları bir 

* "Ükyaomı,, un 111ız adaların• 
dın bahsederlerken Piteklrn ada-
&ını da unutmamalıyız, tarihi Triı· 
tan dlS Cunha 'nın.'<inden çok ga
rip, bilba11a çok kanlıdır. Bu ada 
Yeni Zelanda ile Panama Kanalı 
arasındadır, 176 J tarihinde bulun· 
muı, 1790 tarihine kadar 11111, 

boş, kimıeıiz kalmıştır. 
Y alnıı; 1790 tarihinde bu 

adaya bir gemi yanaımıf, 
içinde 11 beyaz erkekle, 11 renkli 
kadın ve 6 ıenci erk•k çıkmıı 
ve ada birdebire Hsslıllkte kur• 
tulmuıtur. Gelenlerin yiyecekleri 
içecekleri. elbiseleri ve oldukça 
aenlt miktarda çift Ye yapı 
aletleri vardı, derhal ite koyul
muılar, ev yapmışlar, tarla aUr· 
mUtler, adayı içinde oturula blle· 
cek bir hale getirmitlerdir. Bun
ların roman addedilecek kadar 
kadar garip bir sergUzeıtlerl 
vardır. 

1andala blndlrerık bırakbktan 
ıonra ıemlye hlklm oldular. 
(Hayti) adalarına aittiler. 

içlerinden bir kıımı orada 
karaya çıktı, zencilerin ara11nda 
kayboldu. Geriye kalan aıllerden 

Havadan, Sudan Geçinenler 
Otuı iki dltl ( döklllmUş, ak 

ıakallı, hırpani ihtiyar; hımhım 
ıesini duyurmaja çahııyor: 

- Heviz... Hevlzl 
Sokuluyor ve ıoruyorum: 
- Klloıunu kaçtan veriyorsun 

cevlıln baba? 
- On kuruştan evlAtl 
- Kendin kaçtan ahyoraun ? 
- Ben çuvalla alıyorum. Kl-

loıu altı, altı, buçuk kuruta 
mal oluyor. 

- Günde kaç kilo ıatablll· 

yorsun? 
- Belli olmaz ki. GllnUn• 

göre... Bazan elll altmıı kiloyu 
bulur. Bazan da Uç bet kiloyu 
ıcoçmez. 

- Geçindirebiliyor mu Hnl 
bu it? 

Oıman baba; çok acayip bir 
sorguyla kartıleımıı gibi baılnı 
kaldırdı ye hiddetli bir edayla: 

- Hayır, dedi, aeçiadlreml-

1 
1 Cevizci Osman Baba 1 j 

• 

yor .. Benim Takıimde bir apart• 
mınım, Fatihte bir hamamım, 
Akaarayda bir konağım, Y eıll· 
köyde de bir bağım vardırl 

Sonra ilive etti: 
- Llfmı bu aeninkl de timdi? 

Bu it beni geçindirmiyor da 
bu ayazı, bu külfeti, bu ıahmetl 
babanın hayrana mı çekiyorum? 
Yokta burada dostlar ahı ve• 
rlft• aöraUnler diye mi dlkillyo
rum? 

Bir, koca yUklU küfeye, 
birde ihtiyarın, nice yılların 
yorgunlugıyla, UstUnde çok ge
allmlı bir ehıap döşeme gibi 
çökmUt omuzlarına baktım. Ye 
haklı bir merakla sordum: 

- Bu kUf eyi sen ml taııyor· 
ıun? 

Bu ıuallme de, yine ayni 
edayle cevap vereceğini ve: 

- Hayır... Benim yarım dll· 

NİS"\'1 2() 

Dünga Hadiseleri 

Bir Vicdan 
Azabı .. 

Geçen ay Mislıipl gazetel 

Bir gazett1 rinde Porter ad 
lld1tından da bir adam, m 

dam, Antonia 
ıçıkan lıddbe ıar'm varisleri 

aradıjını ilAn ediyordu. Bu v 
rlsler kıaa bir zaman içinde me 
dana çıktılar. Duçar oldukl 
hayretin derecealnl taıavvur e 
nlı: Bllylk annelerinden 50 k 
ıur ykl eYvel ahnmıt olan b 
liramn kendilerine iadesi için ar 
nılıyorlardı. Arayan adam da I> 
garabeti izah için: 

- Babam yasiyet etmiş 

unutmuıtum, ıonradan hatırlayı 

ca vicdan aıabına uğradı 
diyordu. 

• 
Amerikanın mııhur gazln 

lanndan biri &ıkıntıy 

.-r;-.-n-1--.-.u-l_tl_tl-. dDtm~f, mUsta 
domlnanln aylıkl 

bir alacak rım aylarca gecik 
talshl tirmit, verememlt 

nihayet mllo11e1eyi kapamly 
karar vermlf, mtlstahdeminln al• 
caklarını da sonra ödeyeceğin 
ıöylemJı. Mnıtahdemlnin muka 
beleıl ıudur ı 

- Mtle11e1eyl kapatmıılar 
kapılannı ldlltlemqler ve polla 
telefon ederek açlık grevine bat 
ladıklarını ilAn etmlılerdir. 

-···-······· .... ······•··································· 10 klıl, baıkanlarl FJeteher'i 
ldarHI altında tekrar denize açıl 
dılar, bu defa yanlarına 1 l tan 
yeril kadınla 6 tane de zene 
almıılardı. Fletoher epeyce uzak 
ta 11111 bir ada olduğunu batı 
lamııtı. Oraya gittiler, yerleıtller. 
Fakat çok geçmeden araların 

lbtll&f çıkb. Zenciler köpelı 
ıtbi çalııtırıldıklarından, hıl• 
kadınııı kaldıklarından ılk'° 
yet ediyorlardı, renkli kadınlar d• 
beyaı erkeklerden ılyade ıend
lerl ıevlyorlardı. Nihayet renkli 
kadınlarla ıencller lıyan ettilır, 
beyaz erkeklerin 11klı taoesl11I 
&ldOrdtıler ve adada yalnız kalck" 
Jar. Aradın ıaman ıeçtl bir a'O 
laıiliıler bu hadlıeden haberdar 
olunca adaya bir torpito y~ 
ladılar, timdi orada beyazlar" 
dan yalnıı bir klıl ile melez 90" 
luk çocuk kalmıılardı. 
Sabık aıllerln ıonuncuıu ilıtly•f 
bir adamdı, kendlılne dokunul" 

madı. 
BuıUo adada 70 kiti otur" 

mak~dı~ ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

zUne uıağım, ve hamahm Yardır 
Diyeceğini aandım. ıonra da: 

- LAf mı bu seninki de tf 111" 
dl? Tabii kendim sırthyorulll 
kl1femll Diyecek gibi geldi ban•• 
Meler Oıman ba banan haklkatell 

hamalı varmıı: 
- Küfemi oğlum taşır! Dedi. 

O fabrika ameleıidlr, aabahl•tl 
it ine giderken kl\femi buraY' 
getirir; aktamları dönerken d• 
eve kadar götürür. Ondan ıa"'~ 
bana t&tımaaı, benden de satmafl 

Oğlum evlenmeden kazaocl" 

mızı da blrlbirine katıp, da~ 
rahat yaşıyorduk. Halbuki 111111-
ben karııı olacak kadmla i'ç , ~ 

nemlyorum, ve bir haııma y•f 
yorum. Geçim gllç oluyor bd 

Yüzden! 
du' Ayrılırken o aort yanıyor ' 
tı•" - Şu mübarek Ramazan Qj 

Yırlıılle bir gelse; bi:ılm yUıUP1 1 ıır 
de gülecek. Zira tatlı tencere .ı 

• 88tır kaynamıya başlaymca cevız aJd• 
da artarl Yoksa, ılmdlki b 

itler oldukça k11atl 
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Y abda Mühim Görüşmeler oluyor, Bir 
Tar aftan Da Saz Çalıyordu •• 

Gnneş gurub ederken, yalının 
yemek odasma yedi kfşiffk bir 
sofra lrurulmuıtu. Bu e1nada 
Enur Paşa, bltiıik odada, en 
ıamlml dostlanndan Alman cene
ralı ( Fon Bronsart ) ile başbaıa 
Vermiş.. ıessizce konuıoyordu. 

içeri Hayretullah girdi. Enver 
Paşanın Trablı.ıiiarptanberi fiil" 
nmdan ayttmadığı bu Afrikah, en 
mutemet adamlarından bJrl idi. 
Paıanın kulağına eğildi ı 

- Cemal Paşaıaıllj ılfre me
muru Seyfi Bey geldi. Sizi g&mek 
lıtiyor. 

DedL.. Enver Paıa, Alman 
ceneralından müsaade aldı. Büyllk 
salonun ortasında, Seyfi Beyle 
karşılaıta. Seyfi Bey, paıayı ae
IAmladı. Kulağına eğildi: 

- Cemal Paıa biraderiniz, 
g6zlerlolzden lSpUyorlıır. Bu geceki 
hattıhareketlerl hakkında tavsiye• 
Diıl bekliyorlar. 

Dedi... EnYer Paıa, derhal: 
- Gece, tam aaat 12 de btr 

1andala bınslnler. Baltalimauı 
açıklarl'ltda beldealnler. latanbul 
tarafından aelecek olan motlSre, 
fenerle ltaret •eralnler. 

Cevabını ve di. 
Seyfi Bey, bo talfmab alır 

almaz aTdet etmlf .• Enver Paıa da 
tekrar ceneral Fon Bronsart'ın ya• 
nına gelmiıti. Aralanndald konur 
ma, devam etmekte idi. Bu ıırada, 
birer lkiter misafir gelmekte ve 
aalonda blrleflllektelerdi. Da miaa· 
firler de; Azmi, Bedri, Bahaeddin 
Şakir, Topal Nlzım beylerle· 
Kafkas murahhu~an heyeti ara
ıında lstanbula gelen Haydar 
lbrahimof isminde bir mllalliman 
GQrcUden ibarettL 

En•er Paıanın Ceaeral Fon 
BronHrt ile görUıeceji ıeyler 
bittikten ıcnra yemek ulonuna 
geçilmiıtl. Ortada m1lhim bir 
hidiıeye hazırlanıldığına dair biç 
birıey görülmemekte idi. Yemek 
aalonunda, neıell bir surette Y .. 
mek yeniilyor; sofada ağır ıarkı
lar çalan aaz takımının gürültüifl 
ahengi, aarayın hariclıı• kadar 
akaediyordu. Sarayın rıhtımır.da, 
iki kanun çavuıu ağır ağır gezi· 
niyorlar.. Arada sırada durarak 
1azın ahengini dinliyorlardı. Sara
)'m diğer kapılarındaki slYil ·~ 
askeri zabıta memurları da ay~ı 
ıeki!de vazifelerine devam edı· 
yorlardı. il U 

Teşrinisani ayının ilk 1 n 
olmakla beraber ha•• ılık •• 
berraktı. Fakat arabl ayılllll ıon 
gtlnlerl olduau için h.er taraf 

ılmslyabtı. 
Yemek ye ıaz fallı, epeyce 

devam etmlıtl. Sonra, rıhtıma 
nazır olan balkonun kapısı açılmıf·· 
d iz d 

.ıı.ru akan aenit bir ışık 
en • 0 • • muhtelif 

dalgasının araaında 
ıealer lıitllmiıti: 

Amanallahım. ae latif ha· 

Ta ••• 
- MftmkOn olıa da, bu ı•ı: 

ıabaha kadar ıurada bit uy 

çeksem. 
- Sanki, yaz geceal .• Sadece 

bir, mehtap ekıik. 
- Cıgaralanmızı burada içe• 

Um. 
Bu karma karışık ı6zler ara· 

aında haı.r koltuklan çekmiılor, 

Talll Paşanın ea ıon rHml 

birer kaıeyo yerleım.lflerdl. Cıga
ra!ar yakılmıft yübek aeale ko
nuımalar baılamııb. Bütfln ba 
konupıalar, ertesi gtn lltubul· 
da 7apılacall itlere taallilk edl· 

yor; •k •k: 
- Y ann, fllAn yerde bulu-

f&lım. 
- Hayır, yarın baıka ftler m 

1 

1 

yar. lSbUrgnn buhqabm. 
Gibi aözler de doveraa eyll-

1ordu. 
En.er paşa, hazan ortadan 

kayboluyor.. bazaada mlufirlerf. 
ilin yanına geliyor. Arkaaını bal· 

konun parmaklığına dayayarak ml
Nflrlerile konuımıya de•am ediyor

du. Vakit, epeyce a-cçmiı .. Saat on 
bir buçuğa gelmiıti. Misafirler, 
yine ytlkıek ıesle Enver Paıadan 
izin iıtemişlerdf. Enver Pa,a, 
balkonun karıııında blr kenara 
çekilmlı olan kanun çawılarına 

lfittirecek bir aeıle: 
- Vakit ıeç oldu. Ya· 

1an gldtme:ısinlz. Otomobil çı
karsınlar. 

Dedi. Ve kapıya doiru gtd .. 

nk otomobil hazırlanma11nı em· 
retti. Halbuki bir Alman ıofar, 
eYYelce aldığı emir herine, oto
mobilin yanında beklemekte ldl. 

Buna binaen hareket emri verilir 

.erilmez, derhal saray kapıımın 
6nUne gelmiftİ. 

( Arkuı nr) 

Kadınlar Dün De 
Toplandılar 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
alınmıı tedbirlere muhalif olan 
•e umumiyetle kadınlar veya bir 
kadın zftmreai aleyhindeki nizam· 
nameler ilga edilmelidir.,, 

Bundan aonra bazı delegeler 
ı6z almışlar, kendi memleketlerin• 
de kadınlığın ahlaki vaziyetini ve 
husuaiyetlerinl izah etmişlerdir. 

Kadının içtimai vaziyetini tet
kike memur komlıyon, Franuz 
delelegeai avukat Bayan Maria 
Veronenin başkanlığı altında 

toplanmıştır. 

Bir çok delegeler ılSı: aldıktan 

sonra aşağıdaki karar reye ko
nulmuıhır: 

rla Verone, kadınlar bir liğinhı 
·"hukuk mHsavatı,, prenıiplne 
iltihakının ıebeplerlnl izah eden 

bir mektup yazacak •e bu tekıir 

edilecek olan mektup uluılar 

kurumu azalarına dağıtılacaktır. 

Öğleden sonra Bayan Eşhi'nln 
baıkanhğı altmda bir içtima 
yapılmıı ve b rçok delegeler 

ıarkla garbın teıriki mesaisi 
mevzuu üzerinde söz ıöylemiıler

dir. Delegeler muhtelif memle
ketlerrle kadml~r hakkmda tatbik 
edllen kanunların tadili ve tekem• 
mlU ettirilmesi hususunda temen• 

nilerde bulunmuılardır. 
,. Cina1er arasında her sabada .............................................................• 

mliaavat teı"ıini kadınlığın mut· 
lak bir ideali addeden araıuluaal 1 
kadır.lar blr:iği kongraaı, 1933 
llkklnununda dört merkezi ve 
c~nubf Amerika hUkftmetinio mu· 

rahhaalan tarafından imza edilen 

Montevideo muahede1inde tasrih 
edilen ° hukuk müsavatı ,, pren• 

aibfnl, elinde me•cut bUtOn vasıta· 
larla mUdafaa etmek karana• 
dadır. ,, 

Reyin neticeıl ıudur; 

14 müdafaa, 1 aleyhte rey ve 
bir imtina.. karar aleyhinde rey 

~eren Bayan, Amerika delegesidir. 
Komisyon haıkanı Bayan Ma· 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece nöbetçi eczaneler şunıardın 
lıtanbul tarafu Şebzadebatı (Ünl· 

nnite ), AkaaraJ (Zlya Nuri), 
Edirnekapı (Arif ), Şehremini ( A. 
Hamdi ), Samatya ( T eofiloı ), Ki1· 
çükpa:ıarda ( Kllçilkpuar ), Eyüpte 
( Hikm~t ), Lilelide ( Sıtkı ), Fener• 
de ( Emilyadi ), CaQ'aloğlunda 

( Übeyt ), Y emıtte ( Renaeon ), Ba· 
lurköy ( latefan Terd7aa ), Beyot
lu tarafı; Tak•im Bo•tanbatı 

(itimat), Tepe bat• ( Kinyoli ), 
Tarla bat , Ga ata ( K.pıiçi ), Şif ide 
(Şitli ), Kuımpapda (Yeni Turan), 
Haııköyde (Yeni TOrkiye ), Kadı· 

1 

köy tarafı; Modada (Faik laken
~er ), Pazar yolunda (Namık 

l•met ), BllyBkadada (Halk). 

1 

, .. ı .................... ~ 

GUI, Limon, Anber, Fujer, Şipr, 
Leylak, Revdor, Flördamur, 
Acıbadem, Akaıya kokula 

HASAN TUVALET 
ve 

GliSERiN SABUNLARI 
Haea.n Zeytin yağından ve Huaıı 
Kreminden ve Huan Iuiyatından 
yapılmıı olup gliserinli n tuvale• 
için nevileri vardır. Cildi yumuşatır. 
Güzel ve nuik ciltli kadınlara, ço· 
cuklara !)ayanı tavaiyedlr. Avrupa· 
nın terkibi meçhul 1ailarından 
yapılmıı sabunlar oilde mazarrat 
vereceirinden Lunlardaa ıakınınıı. 
10-15· 2S-86 kuruştur. Toptancılara 
tenzilat. Haaan depoıu, Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

-
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞIRKfA 1 

TESİS TARtHlı 1863 

Se-rmayeei: 10.000,000 İngiliı liraaı 

Türkiyenin başlıca eehirlerila 
Pnrie, Mareilya, Nia,Londra ve 
Ma.nçester'de. Mmr, Kıbnı, Irak, 

lrao, Filistin Vf' Ywıanietau'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Roıııauya, 

Suriye ve Ywıani.stan'd• Fjlylllleri 
vardır. 

Her tUllU bankı muamelelarl 
yapar 

Dr. BAFll C:BMAL 
Dahilige Mütelıa .. ısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cumadan maad ı her 
21044 gün öğleden sonra 
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ESMER GÜL 
'Muharriri : A. R. Tefrika No.: 81 

Vezirin Meşguliyeti !. --- ---- .,.,. ~· -
Üçüncü Ahmet, Kasnağı Dizine Dayamış, Koyu Al 

ipek Yumağı Parmağına Dolamııtı .• 

Diyerek geri çeklldL Fakat 
Üçüncil Ahmet, derhal mukabele 
etti : 

- Devletimin Hnden ılzU 
ne umuru olur, hemıire ?.. Ve 
hem olsa da, Uç kişi ıöyleıUrllz. 

Blllrim, İbrahim bu yakında kati 
buoalmıştir. Amma biraz da kendi 
taksiridlr. Halkın ılb:lerinl çokça 
dinler. Biraz da vehim ile hareket 

eder. Ne çare ki babıhUmayunu· 
muza sadıktır.. İmdi, bu tentene 
itin ikmal eyledik. Hele ver ıu 
kasnağı da, dun tarif ettiğin anı 
nice resmolunur, onu da öğre
nelim. 

Hatice Sultan, Uıerfne ince 
bir Hint keteni ıerilmiı olan 
kasnağı getirmiş.. Paditaha Yer
miıti. 

ÜçüncU Ahmet, kasnatı dizine 
dayamış, sapı elmas iılemell 

kasnak iğnesini eline almıı, koyu 
al ipek yumağının ucunu par
mağına sarmıştı.. Hatice Sultan, 
yine tarJfe başlamıştı: 

- Baka, aslanım.. iğneyi ie
çlrdlkten sonra, Uç ıaracak11n. 

- Sardım. 
- Sonra onun etrafını it 

dolgu yapacaksın. 
- Yaptım. 

- Şimdı.. Bu dolguların or-
tasını tekrar doldurup, kabarta• 
cakıın. . 

Birkaç aanlye ıUki\t ile geçti. 
ince kumaıa, altın tığ iğneılnln 
girip çıktığı f~itilmekte idi. 

Kabarttım. 

- Şimdi de tekrar o dolgu• 
nun yanından alıp .•. 

Kapı açılmıf., içeri lbrahim 
Paşa ıirmiıtl. Hatice Sultan, 
aözllnU ikmal edemiyerek bir •• 
geri çekilmişti. Aradaki yakın 
akraba!ık dolayulle • her zaman 
olduğu iİbi • baırnı örtmeye IU· 
ıum görmemişti. 

ibra hl m Paıa, koyu nefti 
clibbeainin önUnll kavuşturarak 
ağır ağar ilerlerledJ. Üçüncü Ah
medin önünde, hfirmetle yere 

eğildi. Sedirin f pek saçağını Uç 

defa öpllikten ıonra geri çekil· 
mek lıtedi. Fakat ÜçUn Ahmet: 

- Hoı geldin Ibrabim.. uzak 
gitme. Şöyle, kar~ımıza gcÇ 

otur. Hemıireden yeni bir kas· 
nak lıl talim ederim. Belki ıence 
de dabı mucibi faide olur. G•rçl 
bilirim, Hn bu ftlırl ıevmezıin. 

Zenne itidir, dır; ieçersin. Amma 
Hnclleyim veıiri olan paditnhlar, 
rahat ve huzur içinde yaşarlar. 
Erkiti itlerinden arta zaman bu· 
lurlaraa, anat itlerine de ka· 
rııırlar. 

Aradaki ailevi tekllfıizllğlne 
binaen, lbrahlm Paıa derhal pa· 
diıahın arzusuna tabi olmuı .. 
Hatice Sultanında eteğini öptükten 
ıonra, ikinci bir iradeye llizum 
göıtermeden, eedirin yanındaki 
erkAn minderine diz çokllp otur· 
mu~tu. ÜçUn Ahmet, hem kasnak 
işinde devam ediyor, hem ko· 
nuıuyordu. 

(Arkut Yar) 

SON POSTA 

Yunanlatanda Bir Tedbir 
Atine, 19 (Husuıt) - Drahmi 

flabnın dUıUrUlmesine Hbep 
oldukları için para deiittiren 
aarraflara it yapbrılmamaaı hak• 
kında yakında bir kanun çıkarı• 
lacaA"lnı gazeteler yaııyorlar. 

TAKVİM 
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Denizyolları 
fŞLETMESl 

AeHteleri ı KuaklSy KlSprQbatı 
Tel. 42362 • S irkeci MQhGrdarnde 

"E--Dll Han Tel. 22740 iııiE •• -c!ll __ .. 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 20 Niıan 

CUMARTESi günU saat 19 da 
lımirc kadar. "202411 

Mer in Yolu 
CUMHURİYET ~apuru 21Nban 
PAZAR gllnU ,aat 10 da Mer· 
ıln'• kadar. 

Not: Bu posta yalnız bu 
sefer 2ldiş ve dönüşte Rodosa 
uğrnmıyac ktır. "2026,, 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 21 Nisan 

PAZAR glinil saat 20 de Rlıe
Y• kadar. "2025,, 

J 

, Sinir Doktoru -... 

1 
Cahit Cevat Emre 

Birinci sınıf sinir ve ruh mU· 
teha11111. LAlell Cumhuriyet 

'~ cad. Galib B. Apartamanı ....ıı ..... ~ ........................... -........... - .... ..._ 

Zayi - Tatbik mührümü kaybet
tim, hükmü yoktur. 

Beyo~lu, Ham•lbat• No 68 Fatma 

BİBAYE 
la ltHanda Bergin 

BiR ESKİMO Hf KA YE 

Eskimoların araınraa yaııyo
rum. Bir kulftbe içerisinde idik. 
Ve ıoğuktan titriyorduk. Yfyece• 
ğimiı de bitmlıti. AYlanmıya 
imkan yoktu. Dııarda kuvvetli 
bir futına vardı. 

KulUbede ihtiyar dostum 
Ututiak Ye onun karııı Manikle 
beraberdik. Avlanmak için Hya· 
hate çıkmıthk. Fakat şimdiye 
kadar avımız pek hafif olmuıtu. 
Bir iki gUndllr açtık fakat buna 
rağmen vaziyetimiz hiç de tehlf· 
keli dekfldi. Yiyecek daha köpek• 
lerimiz vardı. Buna rağmen açlık· 
tan şikayet ediyorum. Benim 
biribirinl takip eden şlkiyetlerfml 
itilen Ututlak: 

- Ah diye ıözUmtl keatl .• 
Bu da açlık mı sanki.. Sen beyaı 
bir adamsın. Siz beyazlar aramıza 
girmeğe baıladığımzdanberl o 
bizim eaki hakiki açlıldanmız 

ortadan kalktı. Fakat ben o eski 

o feci açlıkların bir çoğunu 
ıadım.. Hele bir tanesini 
unutamam. 

Sana timdi anlatmak istedi 
vak'a iki aene sUren o mü 
lnıta olmuıtu. Y llln bile bu 
çözlllmemfı Yt kar yerden k 
mamııb. 

Btıtb yas açlık çekmiı 
ıayet aefll bir halde yaıamıı 
Artık karanlık ay gelmi,tf. 

bizim için, yukanda otur 
lar için en mUthlı a1dı. 
•manlar biz Melvllle 

diyorlardı. 

rımadaıının G 
ıahillodeki Us 
gara1ukta otu 
yor duk. Erkel 
lerlmbden bl 
~okları Şim 
doğru açılar 
talih tıcrtıbo 

Fakat babamla onun av aark 
daıı burada kalmıılardı. Açık 
ve haya deliklerinden kapek b 
lığı tutabilmek için. 

Bu zamanlarda açlıktan anne 
öldU. Babam av arkadaıının ka 
ıının kız kardeıile evlendi. 

Bu iki kadının bir de ihtly 
analan Yardı ki hazan bir k\ıt 
da bozan öteki kızında oturu 
Fakat yine açlık ve yoksuzlu 
yllzllnden o bir evla erketl d 
öldll, anae Y• kıı; bl:dm ev 
itıldiler. 

Bizim evde on ardan baık 
annemin kllçOkken yanına alı 
benimle evlendirmek için bllyU 
tllğil aevgill Monik Yardı. 

Köpeklerlmlı feci bir hald 
idiler. ÇUnkU bfr t•Y yemlyorla 

(Devamı 11 inci yüzde) 

, Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kı1avuzu 
- 25 -

t - Oz türkçe köklerden c•len 
ııöılerin kıı.rıııına ( T. Kö.) beldeli 
(allmetl) konmuştur. Bunların her bir 
hnkkında sırası ilı uzmanlarımııın 

(wıltehaem) yazılarını ıaseteler• -. .. 
receğiz. 

2 - Yeni konan karıılıklann iyi 
ayırt edilmeıi için, gereıinı göre, Fran· 
11ıoalar1 yuılmış, ayrıca örnekler de 
konulmuetur. 

3 - KökO Türkçe olan kelimelerin 
bugünkü ieleollmiş n kullanılan ı•· 
killeri alıomııtır. Aslı ak olan hak, 
aılı Ugcüm olan hüküm, Türkçe "çek,, 
kökünden gelen şekli gibi. 
lnfirad - Teklik, tekkalma 

Örnek; Hali infiratta Aciz olao 
insanlar, birleşince bUyUk Lir 
kudret iktisap ederler - Tek
lik ha:Jnde ekıin olan insanlar, 
birlfıince bUylik bir erk edl· 
nlrler. 

MUnferid - Tek 
Örnek: Bu, münf erld bir hldl
aedir - Bu, tek bir hadisedir. 

Münferiden - Teker teker 
Örnek: MUnferlden ıellnlz -
Teker teker geliniz. 

TeferrUd etmek - Tekleımek 
Örnek; Akran ve emaaH ara• 
ıında teferrUd etti - Taydat
ları ve bonzerlerl araaında 
tekleıti. 

infisah - Bozulma ( Bak: Fesh· 
etmek) 

lnflsal etmek - Ayrılmak, çıka· 
rılmak 

inhidam - Yıkılma, yıkılım 

Maili inhidam (Bak. Müırifi ha· 
rab) - Kağşak 

inhilal - Dağılım • Fr. Disıo-
lution , 
Örnek: iktısadi sebepler bir 
cemiyeti inhi.ale uğratabilir -

Ekonomik Hbebler bir ıoıye
teyi dağılıma ujratabilir. 

lnhilll - Açılma· Fr. Vacance 
Örnek: Bu yazifelerde hiçbir 
inhilal olmadı - Bu ödeYlerde 
hiçbir açılma olmadı. 

lnhilAl ( Bozgunluk anlamına ) -
ÇözUntU 
Örnek: içtimai bir müessesede 
görUlen inhilAl - Sosyal bir 
kurumda görülen çöıUntU. 

Kab:li lnhilAl maddeler - Erirler 
Örnek: Suda kabili inhilal mad· 
deler şunlardır - Sud11 erirler 
ıunlardır. 

Münhal - Açık - Fr. Vacant 
Örnek: Münhal yerimiz yok -
Açık yerimiz yok. 

inhimak (Bak: iptila) - DUşkUnlUk 
Örnek: Onda kitap okumak 
inhimak derecesindedir. - On· 
da kitap okumak dilıkUnlllk 
dereceaindedir. 

lrhina - Eğilim, baıeğme 
Örnek: inhina bilmez bir lra· 
de - Eğilim bilmez bir irade. 

Münhani - Eğriç • 
inhiraf - Sapma 

Örnek: Doğru yoldan inhirafı 
aebebile bu hale dUttll - Doğ· 
ru yoldan aapmasa ytızUnden 
bu hale dtııtO. 

inhiraf etmek - Sapmak 
inhisaf, inkiıaf - Tutulma 

Örnekz Hakikat inbisaf bilmez 
bir aUneıtir - Hakikat tutul· 
ma bilmez bir gUneıtir. 

inhisar (Monopol) - Tekit (Bak: 
Hasr) 
inhisara almak (Monpo!izo etmek)· 
T ekitlemek (Bak: Haar) 
inhitat - Düşüm • Fr. Deciln, 
aff aiHement. 

Örnek: Zekasındaki inhitat ko
. nuımasından belli - Zekiaın• 

dakl düşüm konuımaaından 
belit 

inhitat - lngiılik - (Fr.) Abaı .. 
aement 

Örnek: Bu topraklardaki inhl· 
tat - Bu topraklardaki ingizlik 
inhitat - Alçalma - (Fr.) Degra· 
datlon 
Münhat - ingiz .. Fr. Abalsı~ 

Örnek: Münhat olan yerler -
ingiz olan yerler. 

DehıetU inblıam (Bak: inkıraz) 
inikat -1 • Bağıtlanma, 2 .. (Mec· 
lis terimi) 
inikli - Yansıma 

Örnek: Evler •• ataçların 
curgun suya lnikiaı çok güzel 
aörtınliyordu - Evler ve ağaç· 
ların durgun liuya yansıma11 
çok gUzel görUnUyordu. 

lnikia etmek - Y anıımak 
Örnek: YUrek temizliği inıanın 
çehresine lnikAı eder - Yürek 
temizliği ioaanın çehreaine 
yanıır. 

lnftaf etmek - Çevrilmek 
Ôrnekz Nazarları ona lnitaf 
edince - Bakııları ona çevri· 
lince . 

lnkir - Y adıaa 
Örnek: inkar nedir bilmlyenln 
imanında kıymet olmaz-Y adısa 
nedir bilmiyenin inanında 
değer olmaz. 

lnktır etmek - Y adısamak 
Örnek: Yaptıklarmı inkar 
etmedi - Yaptıklarını yadı· 
aamadı. 

inkıbaz - Büzülme 
inkıbaz Peklik 

lnkılAp - Devrim 
inkıraz - Batım 

lnkııam - BölUnme, kısımlanma 
inkısam etmek - Bölünmek, kı· 
ıımlanmak 
Örnek: Bu ıeklin dört parçaya 
inkısamı - Bu ıeklln dört 
parçaya bölUnmeal. 
inkisar - Kırılma, kırgınltk. 
Örnek: Verdiği netice onu 
inkisara uğrattı - Verdijl 
ıonuç onu kmlmıya uğrattı. 
Bu ıözlerl duyunca içimde acı 
bir inkisar duydum - Bu ıöz· 
leri duyunca içimde acı bir 
kırgınlık duydum. 

inkisarı hayal - Umusa 
Örnek: Bu işto inkisarı hayale 
clüıtüm - Bu işte umusaya 
düştüm. 

inkisarı hayale uğramak - Umu· 
sanmak 

inkisarı ziya - Y alkırı 
inklşııf etmek- Gelişmek, açılmak 

Örnek: Yazı yazmakta çok İn• 
kiıaf etti - Yazı yazmakta 
çok açıldı. 
Çocuklarımızın bedenen de in· 
kiıafına çalışmalı} ız - Çocuk· 
larımızın bedence de ieliım•· 
sine çalışmalıyız. 

inkıta - Kesilme 
inkıta etmek - Kesilmek 
inkıyad etmek (Tebaiyet) - Ba· 
ğmmak, baıeğmek 

Örnek: Kendimizden daha ylik· 
sek insanlara inkıyad edebi:i· 
riz - Kendimizden daha yllk· 
sek inıanlara boışeğebiliriz (ba
ğına biliriz ) 

inkıyad ettirmek ( Teba:yet ettir· 
mek ) - Uyurmak 

Örnek: Baıka milletleri emrine 
lokıyad ( tebaiyet ) ettirmek 
istiyordu - Baıka uluılan em• 
rine uyurmak istiyordu. 

lnkıza etmek - Sonalmak 
lnıaf, nısfet - Eklt 

Örnekı lnHfına ıığınuım - Eki· 
tine sığınırım 
inaaf etmek - Ekilmek 

Örnek: inaaf etmeı miılnlı? 
Ekltmeı misiniz? 

insan - insan 
insani - insel 

Örnek: insani hislere hOrmet 
göstermelidir - insel duygulara 
saygı göstermelidir 

lnsibab etmek - DökUlmek 
Örnek: Kızılırmak, Karadenlze 
insibab eder - Kızılırmak, Ka
radanize döktılUr. 

insicanı - Tutarlık, 2 • (Edebiyat 
terimi) 

Örnek: Sözlerinde insicam yoktu 
- Sözlerinde tutarlık yoktu. 

fnr.idad etmek - Tıkanmak, ka· 
panmak 

inıilAh etmek - Soyunmak, yll
ziiJmek 
Örnek: Sanki insanlıktan fnılllb 
etmişti - Sanki inaanhktan 
ıoyunmuıtu. 

inıiyaki - içglldel 
inşa etmek - Yapmak 
Bina etmek - Kurmak, yapmak 

Örnek: Bu evi 1895 te inşa 
etmişti - Bu evi 1895 te yap
mıştı. 

inçla etmek- Şavmak (Bak: Eıfa) 
inşiab (Teıaub) etmek - Dallan· 

mak, kolsalmak 
Şube - Kol 

( Devaml il inci yilıda ) 



20 Niıaa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale a Namu&lu Devlet Adamı a 
Harpten 

· Daha Korkunç 
Tehlike . -

Mikroskobun ketfl tarihi ye· 
ntdir. Eskiden bunun için aari 
hastalıklar nazarıdikkate ahnmı· 
Yordu. Mllletler tarihinde emrazı 
••riye çok mühim tahrip tesirleri 
Y«pmıştır. 

On sekizinci aaırda veba aaJ. 
gını yüzünden kırk milyon klıi 
ölmDıtUr. 

)#.. 
1918 Hnealnde lapanyada çı

kan Iapanyol salgını (20) milyon 
lnıanın ölümüne aebep olmuıtur. 
Dünyanın birçok yerinde her aen• 
•ekiz milyon inaan ııtmaya tutu• 
luyor ve iki milyon kiti de ııtma• 
dan ölüyor. Geçenlerde bu sıtma 
salgınlarından biri de Hindiıtanda 
olmuştu. ÖJUmün önüne geçmek 
İçin tayyarelerle kinin ve diğer 
ııtma ilAçları gönderilmiıti. 

• Şarkta, Anadolu sahasında 
KUçUk Aıyada tarihte isimleri 
ıeçen ve inkıraz bulan milletlerin 
•kaerlsl harplerin neticesi detll 
böyle emrazı sariye aalgınlarının 
nıUblik fellketlne maruı kalmı.
lardır. 

DünyaDln her tarafında naaualu deYlet adamlannı k rletenler, oaluın arka11nd-. 
fakat onlara dayaaarak dalaYere ç•Ylren allllln bozuk komlayonculardır. Franaarla 
Stavlakl, Amerlkada IHul, Almanyada Deterrlnf, lnıllterade Z harof, bu tip adam· 
lana beynelmilel tlhrat almlf birer almunHldlr, Dnlet adanu, keDdlalnl Ye aamu· 

au11u bu aamuHuslardaa kurtarmak için ıaUeadala etmet• mecburdur, ÇGnkl bu 
tufeyltler yalnız daTlet adamlanaıa datll, de•latln de aamuau lla eynamaktan " 

çekiamesler • 

• Harita üzerinde birçok ıehlr 
ve kasaba isimleri biliriz kl bu· 
glln ne o köyden •• ne de hal· 
kından eser vardır. Birçoğu aıt· 
nıadan ölmUıtUr. 

SON TELGRAF HABERLERi 
Cumhuriyetin onuncu yıldCSnD• p • t ç k M •• h • G •• a9 

rnünde Sıhhiye VekAletinin neı· arıs e o u ım orus 
h:~~'f si~~etr~~:::ı~~~~~ ~d!~n~ • 
yllz bin olarak kaydediliyor. Dün· 1 y 1 
ler Pariıte Cemiyeti Akvamın 
)'a emrazıaariyeıine alt istatistik- me er apı ıyor 
emrazııariye şubeıi tuafında• 
her on beı gönde bir defa neılr 
ve tamim edilmektedir. ( Baıtarafı ı fool yOzde 1 ıılayor ki, andlaımanın kat'I t•k· l edilebilecektir. 8. Lavalin Moı· 

Emraz11ariye zuhur eden her oiarak inkişaf ettlii taarih olun- U buglln teabit edilemiyecektlr. ,, kovaya bugün, yahut Mayısta 
yerden bu btıroya malumat veril· PlStl Jurnal ıunlan ya:r.ayor : · f dl d h 
mektedir. maktadır. gıtm11, an aımanın er al lmıa 

•• Kat'l şekil bugün parafe d·ı d k S Mikroıakobun çıktığı zaman• Almanya Hltlerln etrafında e ı mesini temin e ece tir. on 
Jarda umumf vefiyat niıbetl % 30, toplann119brl B ' "" /J dakidada çıkan bazı teferruat 
daha enelden % 3S idi. Nihayet a.-U. 19 (A.A.) - HitJerla Utgar AQ İnesi mOtkOJJeri, andJaımanm mevkii 
ta bit ölUmle 61en ln1&nların adedi 46. el dopm yıld6nl hakkında V.Urul' JU tatblka konulma1ıaa bir mul 
~o 10 u geçmiyor. yazı yaıan birçok gazeteler d~ n~ Uı teıkil edemez. ,, 

Harpten bu kadar korkan mıı. yorlar ki: yeni Kabineyi Bay T oıef Fransa • Lehistan ve &ovyet 
lıtler, kendi içlerinde hergün " Ulualar kurumunun umumt Ruayf 
cereyan eden ve her aen~ mil~ kararı Almanyayı mahkôm etti. T eıkil Etti Pariı, 1 ~ ( Huıuıt ) - Ön 
yonlarca insanı alıp götüren ıar k d' Sofya, 20 ( Hususi ) Eski ırazeteıi diyor ldı 
hastalık afetinden neden bu ka· Bu karar, Alman milletini, en ı· nazırlardan •• bir zamanlar Bul· 
dar ürkmüyorlar. ılnden baıka hiç kfmaeye itimad aariıtanın lstanbu\ elçiliğlat yap- .. Bay Lavalıa Varıo•a Hya-

Sıtma biz de umumt hastalık· etmemeye ye Hltlerin etrafınde mıı olan Bay Toıef Yeni batinin netlcesll kalmayacağı 
lardan biridir. Harbe kartı mem· mUtesanid bir ıekllde toplanma· kabineyi teıkile memur edil· timdiden tahmin edilebilir. Al· 
leketi korumak için ne kadar ya sevketmelidir.,, f mif, yapbj'ı iıtlşarelerden ıonra manya ile mUnaıebetlerlnde, 
müdafaa tertibatı alıyorsak, ıart Ooyçe Algımayne Çaytung, sı•ç vakit kabinealni kurmuıtur. Franaa • Rua askeri ittifakıoın 
hastalıklara karşı da ayni dere- diyor ki: Henüz re.men bfldirilmemekle 6lmediğinl göaterebilmesi, her-
cede kuvvetli techizata ihtiyacı· " Milletimize, bu acı tecrtıbe- beraber, yeni kabine ıu suretle halde Lehlstanın aleyhine yazıla· 
nııı vardır. ye sıo··gVUs germek kuvvetini bul· teıkU edilmiştir: k hl k f' t d ğlldL 

Halbuki. le okadar da mllhim B kil 8 T f H · · ca r ey ıye e u. " 
Y ld . Lj masanı dileriz. Hitlerin Hnei deYrl• aıve ay Of• ' arıcıye Al A k T 

değildir. On paralık nın " r Naıırı 1&ray Nazırbğını yapan manyanın • er Haz1rhkları 
hastaneye bedeldir. yeıinde yapılacak yeglne temen· Kö1e lvanof, Maliye Nazırı Berlin, 19 ( A. A.) - Yeni 

1 1 
ni de budur. Dileğimiz yerine gel· ıahlre inhiıan mtıdDrll Kanazkiı, askeri kanuna göre, orduya 

syan cı ar. diği takdirde dünya, Cenevrenin lktııat: mesai mUdUrll Mcıanof bUnyeıl sağlam iyi yetlımiı ve 
L.r d y Mah hiyanet:ni t11dfk etmlye mecbur ( ukl Baıvekil nkili) MUnakalat: sıhhati tam olanlar alınacaktır. 
ı unanı"stan ,a enı • k ı kt M t f · f Adli o· f H 
L ) V •tdi a aca ır.,, u a çıye' yeı ıgo ' ar- Orduya flİrecek kura efradı· 
l:Unıiyet Karar arı erı . Fransız Gazetelerl Omltll biye: Eald Baıvekil General nan boyları aıgarl 154 ıantim 

Selaoik, 20 ( Huıuai ) - Dı· GörUnUyor Zlatef, Dahiliye: Eski nazır olacaktır. 
•anıharpler muhakemelere devam Pariı, 1 g ( A. A. ) - Fran- miralay Kulef' Maarif; eıki nazır Berlin, 19 ( A.A ) - Bahriye 
ediyor. Yartn birçok hllkUı:nler · v.. ıız • Ruı andlaşma11 gazeteleri General Radef. Bakanı, her ıeaenin 21 nisanını 
rilrneıi muhtemeldir. Selinık dıva· k dl K t'l idi Çok Şı.ddetlı· Bı·r h d 1 l k 1 1 k nıbarbi dün birçok iıyan ıuçlular.nı alikadar etme te r. a ı• n ava or uıu ç n ut u anaca 
ınuhtelif hapis cezalarına maıı. teabitinde bazı mOtkllllerln pk· Zelzele bir bayram gOnü olarak ilin 
lcurn etmiştir. Bı.ı divanıharp mıı olmasına rağmen, ciddi ma· etmiıtlr. 21 nisan haYa kahramanı 
bugnndeo itibaren de iki ı•~dral nllerin çıkmaaı muhtemel 16rlhl- Londra, 19 (A.A.) - Londra Baron Von Rlbtofenln 61Umlln6n 
ile birçok zabitleri yenı k•; memektıtir. ıelzele aletleri buılln aaat 16,26 yıldönllmUdOr. Bu sene 21 nisan 

Sözün 
Bağa 

Gözlük 
Modası 

-, 
Kısası 

•-------- Sernr Bedi -

Bağa göılükler öteden beri 
Almanyada çok moda. Öyie ki, 
burunleırmın üstune bu ka.m çeı
çeveıı, ağır ve yusyuvanak ıki 
pencereyi otur.rr.aya hiç lhti) acı 
olmıyan ıağlam gozlli A manlar 
bile, yilzier me bir fik r adana 
cakaaı, bir profesor eca ı 'ere· 
biJmok için bağa gözlük takın .ya 
baılamıı.ar. D.pie.i k zar.k, bu
zUk \18 çipil kadın g(;zJeri.ıe sur· 
menin temin ettiği g~ze.Jik >er.· 
ne, bağa, içı bır yarış meydam 
kadar bomboş, çırçıplak \ d 

kof Alman gözler'ne ma ıa dol
duruyor. 

Ne kolay!ık, değı . mi? binlerce 
kitap okumak zc.hmeLİne kat.an· 
mıya hacet yok : B.r gcz;uk alıp 
takı) orlar ve buru 1lar.n.n Us~ti.1e 
bir kütüphane camekanı yerıeş· 
tirmiı gibi ilk bak şta b~ze bir 
kültür hav&11, bilgi tesiri vtri• 
yorlar. Artık bir adamın aeviy~ 
ıini anlamak içın kendisile uzon 
konutmaya, inco ele) iıl aık do
kumaya lilzum kalmamıştır. Lir 
kere yUzüne bakarsruz, gözlüğü 
yoksa: '' Aman bu ne cah.l he· 
rifmiş ! " der, ba,ınızı çevir rs·· 
niz; yahut ta hayraıı olur kalırsı· 
mz: "Ne malümatlı adam 1 Bak• 
ıanıza ... Parmak kalmJığmda, sim 
ıiyah bağa gözlilğU var 1 ,, 

Bizde ilme, irfana Utif at eden 
olmadığı için gözlüğün bu yeni ve 
değerli hizmetinden kimsenin ha· 
beri yoktur. "Güzelim gözlUğUnU 
çeımine tak 1 ,, ıarkısının çıkhğı 
devirlerde, kadınlar ve erkek.er, 
kurdela veya bo} un bağı nev'ln· 
den bir aüı olarak renka gözlük· 
ler takarlarmıı. Haydi " mıı ,, 
demlyeyim, çOnkU o devirlere 
biraz ben de yetiştim : Vapur 
dumana gözlükler, mavi gözll\kler, 
Gökıuya giden kayıkların, Fener· 
bahçeye ıidon uzun arabaların, 
faytonların içindeki zarif insan• 
ların yilzlerlode birer 10rguç gibi 
tir tir titrer, intizamaız rakk&1 
hareketleri yaparak ıallanır, du
rurdu. 

Buglln, yaz mevsiminde, tDrlO 
renklerde mika g6zl0k takanlar 
çoğaldı. Fakat bu alla için değil, 
kızgın gllneıln gözlere kUıtahça 
giriıine karıı koymak idndlr. 
Bir de herı•Jl tatlı ve iyi görmek 
için gözlerine değll, idraklerine 
penbe göılUk takanlar var. 

Venizelos 
Pariste I 

Atina, 19 (Huıusl) - Venize• 
loaun Parlso •ardığı hakkında 
bura gazeteleri telgraflar neıre· 
diyorlar. 

Yunanlıtanda 1200 Zabit 
ihraç Ediliyor 

Atina, 19 (Hususi) - Dojru• 
dan doğruya lıyana lttirak .eden 
lıyancılarla beraber olduklar5 
anlatılarak ordudan ihraç edil .. 
cek kOçUk •• bUyOk zabitlerin 
adedi l 200 zil bulmuıtur. 

Yunan HudutJa .. 
rının Tahkimi ıorauya çekecektir. MeY. u P6tl parlzyea gazeteıi dl- da merkezi Londradan 3000 kil~ paıkalya yortulanna raıtgeldliin-

ıiyaei liderlerin muhakemelerme yor kl : metre me1afede çok ılddetli ve den bu merasim pek parlak Atlna, 20 (A. A.) - Harbiye 
Sala günü baılanacaktır:. I . .. Muhtelif engellerden anla· ıtıreldi bir zelzele kaydetmiılerdlr. olacaktır. Nazırı, hudutlann tahkimi proj .. 
Yunanistan da T urk erın llni mUtalAa etmektedir. Atina 

Şikayetleri r--=::::~---------------·------------------"""-, ajanıı, bam ecnebi memle· 

Atina, 20 (Huıuıl) - Ttlrkl.. / S TER [NA J\"' /STER J NA N M A / ketlerde n•tredllen 'H hUkümetin 
rln ıikiyetlerl Uzerlne Garbt tahkimat inıaaı için Oç mil· 
Trakyada bir ekslliyet mOdU~D~ Gtçea akıam, hanlar kararırken, Tophane 8nle· dalreJerlnia alttnda, Jıllardanbtrl mGıterlais kalmıı yon Inıillz U.ıaıı tabalıat ayardı· 
teıkil edUmiıtir. MnkdOrlUk e a rinde• ı•çenler, pek feci mansar• ne karıılaıtılar. ......b dlkklnlar Yardır. Buralara pek fakir alleler jına kdair olan bavadiıi tekzip 
1•t itlerine bakaca br. 1 ı 1 ı ı ••lınmıf.. Dllkklnların aabibi olan Maliye, "fusull etme te .,. müdafaa planının • ,, Batu•alar, catırmalar, •t •••• ar, D eıme er 

U. ç Kumarhane ltıal,, diye, bunlan aokata attmyor .• Fakat bu dik- tatbikinin henllz kararlaıtınlma• 
ltitlllyordu... d klnlara fi•diye kadar naaal mDıterl bulunamamıııa, mıı olduğunu bildirmektedir. 

J b Yirmi kadar aile, polialer Ye memurlar tarafın an ki Gu··nde 17 Kumar az d timdidea ıonra da bulunmaaı kabil detU 8'ibl 8'llrDn· Musolini - Litvinof yakalanarak, 111t•nd1klan deliklerden dııanya ablıyor u.. mekted'r, ÇOnkO, daha itlek ve civarı daha kealf 
yak alandı " M .. eıe ıuymut; nüfuslu crddelerdekı yepyeni mata:ıalar bile inim Roma, 20 (A.A.) - Sovyet 

Emniyet müdllrlüğO memurları Tophane carolinin karııaında H Tophanedeki lcra inim inlemektedirler.,, mahafili, yakında Muıolini De 
•"•elki gece ve dUn şehrimizde J JN A N MA ! Litıvlnof araıında bir mlllAkat 
U d iSTER /NAN STER ı .. · ı t 1aı ı-ç yeni kumarhane daha mey a• yapı acaga ıayıa arını • P • 
Ilı& cıkarmt41lar ve 17 kumarbaz mektedlr. 
Yakalanm:ş'~rr'ır. 
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. IM..j;~ ,flllUGrUlı: MEMLEKET HA BE R·~ ER,--. -f urtta Kültllr Harele.ileri 

lğdırda Yeni 
Bir Park Yapıldı 
Bir Kır Baloıu ile Küıat 

Resmi Yapılacak 
Iğdır (Huıuı1) - Ağaç bay· 

ramı burada blltnn halk:n tıtl
rakile yapılmış Y• spor sahaıanın 
etrafı tamamen ataçlanmıttır. 

Belediye geçen yıl Kars cad
desi üzerindeki 200 dlSnUmlUk 
araziyi iıtimlik ederek oümune 
bahçesi haline koydurmuıtu. Bu 
bahçede yDzlerce meyva fidanı 
yetiıtlrilmlı, ayrıca çiçek fidanları 
için de bir Hr yapalaıııtır. Pa· 
pazın batı denilmekte olan Ye 
ka1abanın orta1ında bulunan 60 
dönllmlllk arazi de Huıuıi Muha· 
ıebe idaresi tarafından Bdediy .. 
ye Yerilmiıtir. Burası da park 
haline retirl:ecek •• fidanlıkta 
yeti~tirilen çiçeklerle ıüılea .. 
eektir. 

Bu yeni parkı• lrnıat reaml 
belediye tarafından Yerilecek bir 
lor baloaile rapılacakhr. 

Afyonda 
Y •ni Ve Aıri Bir Pazar 

Yeri Yapılacak 
Afyon ( Huıual) - Belediye 

Baıkanı Bay HO..yin Tiryaki, 
ıehrln imarına ehemmiyet ver
mektedir. Kaldırılan Atpazar 
meıarbtına ılmdi 75 bin lira 
1arflle ftlzel bir pazar yeri yapı• 
lacaktır. Bundan baıka demirci 
dükklnları da klrglr bir bina 
dahilinde toplanacaktır. Uzun• 
çarıı ile zafer abideai clYannıa 
tanıf mi •• lcabeden yerlerin 
lıtimllkl ip baılamıftır. Bu itler 
bu yıl içinde baıanlmıı olacaktır. 

Bergamalılar 
13 Niaan Tarihini Bay
ram Günü Olarak Kabul 

Ettiler 
Berıama (Husuıt) - Atattlr

klln Berıamaya ayak baıbfı 
ıthı olan 13 nlun burada bllyDk 
teıahUrat ile {lutlulandı. Ortın 
botun Bergama ıUaJendL Her 
yere taklar kuruldu. Birçok ha· 
tipler söylev ı6yledi. Gece 
HalkeYI ıalonunda mOaamere Ye
rildi ve 13 nban artık Berrama· 
lılar için bayram rtıntı olarak 
kabul edildJ. 

U K•• ••d M k AdJ Mardin Kütüpa ZUD OprU e e tep art nesinde Bir Yıldı 

Gazi Mah-
mutKimdir, 
Belli Değil 

UzunklSprtl (Huıuıt) - Bura
da Gazi Mahmut, Mimar Hayred· 
din, Sakarya, Ş.hıllvar, Şinaıl 
adlanm taııyan bet Ukmektep 
vardır. Bunlardan lldıl beı. biri 
dört, diğerleri 3 ıınıfluLr. Hep
ılne 20 muallim 787 soc•ta bUtl 
Yermektedir. 

Muallimler Birlitl her oa b9f 
gUade bir toplantılar tertip ede. 
rek mHleji haıbihallere YHfle 
Yermektedir. 

MeYcut mektepler iılmlerlal 
tarihten almıılardır. Aacak Gul 
Mahmut iaminln nereden çıktığını 
anlamak bir parça müıkllldllr. 

Bundan birkaç yıl 6nce Bele· 
diye köprD baıında Gazi Mah· 
mut adlı bir adamın mezannı 
kaldırmıı, baıka yere naklet• 
miotir. Mektebin bu adama izafe 
edJldiil anlatılmakta ime de bu 
adam ıayaş, yazı •• kalem tari· 
hinde nam almıı bir ldmH 
değildir. 

KöprUyft yapan mimar HtıareY 
Emirin oğludur. Çalııamıyacak 
kadar haata olduğu için lnıaat 
eanaıında köprDnllo kAtlpliğfne 
tayin edJlmiı, Fakat daha köp
rlln8n kDıat resmi yapılmadan 
llmlif, oracığa ıömlllmllıtlr. 

Katip Mahmut Çelebi cUye 
amlan bu adamcağısa hiç ıa•aı 
yapmamıı olduğu halde rul 
vaıfinin naıd verildiği anlaııla
mamaktadır. 

Helva derede 
Sürekli 
Yağmurlar 

lsmir Kıs Sana1i talebeıl Bergamada 

Bergama Hafriyah Mü
him Neticeler Veriyor 
Bergama (Huıuıt) - Beı yıl• 

danberl kuılma11Da devam edilen 
Kızıl AYia hafrlyab iyi neticeler 
Yermektedir. Hafriyat aabası her
gUn 1erll ye Jabaneı birçok ec
nebi gruplar tarafı•daa llyaret 
edilmektedir. Son iki hafta lçiade 
birçok ziyaretçiler meyanında 

ı 
lımlr Kıı Uaeıi, lrkek Muallim 
Mektebi, Sanayi Kıs EnltftlıD 

talebeleri de lsmlrd• buraya 
ıelmiıler Ye hafriyat ıabaaında 

tıtkikatta bulunmuılardır. Yeni 
1apılaa mllaenln ta..tft de burGn
lerde bitecektir. 

Eakltehlr Balke'fi mUJlki kolu 

Eskişehir Gençleri Musiki Öğreniyorlar 
Ealdı•hlr (H11111ıt) - Şehrim .. 

pnçlerlaln mulldye olan lıtldat

larmı ı&z&nlne alu Halke't'I bir 
muılkl kolu te1la etmlıtlr. Kol 

Okuyanlar 
Mardin ( Huıuıf ) - Bura 

1926 yılında kurulan kUtUpaD 
muhitin okuma ihtiyacına yetec 
bir Yazlyettedlr. KütUpanede 30 
kitap vardır. KUtUpanenin bnt 
kltaplan Ye muntazam gaz 
kollekıiyonları ciltlettlrilmekte 

Mevcut kitapluın 407 
TGrkçe edebJyata, 218 i tarl 
cofrafya Ye yurd biliİılne, 70 
riyaziyeye, 200 ll tabit ilimler 
fizik ve kimyaya, 100 n tıbbi 
ııhhl eaerlere, 85 l ziraat, ticar 
Ye lktısadiyata, 25 1 hakuk 
679 u muhtelif menulara ai 
1090 tane blkAye, romaa, ma 
Ye bediiyat kitabı Yardır. Ayna 
29 elit te ılyaal, içtimai ıazet 
Ye mecmua vardır. Klltüpane 
bir yıl içinde 26 u kadın olm 
illere 1987 ldtl mlltalea yapmq 
Danlardan 1111 l talebe, 133 
maaUlm, 472 ıl zabit Ye mema 
171 i de muhtelif mesleki 
erbabıdır. 

Halkevl bu k6tUpaneden k 
llnftn lıtlfadeai lmkinlarını 

aramaktadır. Gerek Mardin 
tllpaneaindeld eserlerden, ı 

Mardi11le ciYanndaki laardaa 
istifade edilerek Mardinfn tarl 
de hazırlanmaktadır. Mardin t 
yapıhrken kiltüpanenln blrç 
eHrler kazanacağı talımio e 
mektedlr. 

Kızlloahamam Posta lslerl 
Kızılcahamam ( Huauat ) 

Poata mftdDrlOğftne tayin edll 
Bay Bahaeddin halkın posta g 
lerl ıakınb çekmemeıi için m 
kezden poıta kutulan 1. etirtmı• 
•• bu ıuretl• halla poıta giıesia 
beklemekte• kurtarmııtır. Şimdi 
kadar pek ya•aı ıtden poı 
itleri de luzlanmlfbr. 

Samsunda 
Halkevi Köylülere Yar

dııa Ediyor 

Aksaray, (Husuıt) - Burada 
Helvadere k6yllnde bava meY. 
ıimden hiçte beklenilmeyen bir 
deifıikllk glSıtermİf, 11iaanın ikinci 
haftaaında evfell allrekll bir yat
mur, bundan ıonra da ılddetll bir 

;········· .................. ·· ·····-· ..................... kar fırtınaıı olmuıtur. Fırbnada 
geaçlere muntuamen mulikl 
derılerl yermektedir. Yalanda 

Menemen 
Mulıtarlarıııın 

Kıyafeti 

So11 Posta 
birçok ağaçlar yıkılmış, bazı evler 
harap ol"lluftur. Y atmur deYalD'" 
hdır ve ldeta akmıyan ev kalma• 

~
laydaı Kaymakamı 

llaJdot, (Hua1111) - B.,_ Jca,. 
--- ., Al Rba pbrim 
b,.alr ... tma ... ,.. Mli-., ............ 

haftalık konaerler tertibin• bar 
laoacakbr. 
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Ye11i Kömür 
Madenleri 
Keşfedildi 

Moıko•• - Jeoloji en1tlthtl 

Kanıçatlca- ilimleriadea mil
da lll•llc rekkep bir heyet 

~ Kamçatkaya yap-
lcimllr ,,.,,. blı bir tetkik 

de11lui ıeyahatlndea IOB-

6al••'• ra ı..ma;racla 
d&nmtlftlr. Bu lıe1•t Kamçatka
mn yanında, uhllden 100 kilo
metre lçerde, btlylik k&mllr ma· 

denlerl bulmUftur. 

-tc 
Stokholmden bildiriliyor: Ge· 

• çen haftalarda 
a11allı SN Stokho!md• u24ün-
çljtçll•rl el yeıil hafta,, 

açıldı. Ziraat lfl•in• aynlan lıu 
toplanb içi• hlr de brotlh' çıka
nldı. Burada yerilen rakamlara 

balrılıraa lıveç çifçlıl pek zavallı 

bir haldedir. lıtatiatlklere 16r• 

laveıt• ılraat• aynlaa toprakları• 
yalnıı ,Uzd• yirmi biri ta•am• 
borcauz balunaaktaclır. laveçia 
bellibqlı alb ziraat muataka11n
da toprakların yllde (46,S)i borf 
altmda bulunmakbclır. Topratm 

fl~bna loyaı edilir• klyllye 
mahnın ancak ytlıde 331 kalmır 
tır. Bu yazlyet flmdiye kadar 

prtılea borclaamanı• •• ytlkHlr 
.. ldidlr. 

Birçok kazalarda bor~ ylıde 
Jtb• Yarmıftır. Bu laalda bulunu 
sJftçllar artık tarlalanaı ıllrem .. 

a.-.ı;:~~ • ...ilk ·-~ 
bu amamaktadırlar. 

IHeç dftnya harbin• ilrme
mlıtl.. Zengindi. Dünya lktlut 
buhranı onu da ver• Hrmlt 

~Iu1or. .. 
Pragdan yaıılıyon - Çekı .. 

-----. lo•ak1ada bu ıtln
Klmü,tl•n ferde bllylk ma· 
•onra tla den faaliyeti Y&r-

altın dır. Slovalryada 

•••tla k6mtir madulerl baluamut 
Ye buDlarm ifletillliffi yola aran
mata batl•aaufbr· la ka.lr 
madealeriatl• çalqaa m'lla•dlller 
damarlar arauacla altm macleal• 
rlnba de ••rlerln• rut ,. • ...,..,. 

dlr. Şimdi bu balnmclu da teclı
ldkatta 'bulaau7orlar. Arqbrma 
Japılao _.:taka da BJatDlc• Jald
llbade Gocl•rt doblaadachr. 111-

••cllaler Yulyettea ••••...,_ 
lu Y• ı,.ıunacak ..... ... 
ltl•t•• ..,,aflaruu ,.. ..... . 
koru1aeak e1ıe..ı1ett• elchtla 
•aaaatladedlrfer. 

i Borsada ' 

Hafta içinde 
Neler Duyduk? 

~F-e-n!"'!!!'!!l!"'e---r~,~L-ı·-:::-b-e~r·t~a~sa___..~Y~e~n~ı.l~~d~ı.--- !~~~b~::re~:r.:::· b;o~:: 
talık ahı ve verit vaziyetlerini ı• 
ıatırlarda öğreneoekeiniz. 

-----....---:-----=--------------------- Afron: U)'lllhırucu madde-

Maçtan Sonra Gürültü Oldu, :"U:-:U..:. =·ıue~ 
Bir Oyuncu Yaralandı :~· ;:k: ':t;:D 1·:~r~!: 

mallara ela talip olmut •• piya-_ ... ,- -
Polis, Müdahale 
Mecburiyetinde 

Kaldı 
llr haftadır pbrimiade bulu

nan Viyaaılı futbolcular Dçtlncll 
mapnı dua Takılm •tadında 
Fenerb•ht• ile yapblar. Yaptık
Jan iki maçta beraber• kala• 
Viyanah futbolcular ıon mıçlanm 
kazanmak umde ahaya çıkblar. 
T akımlannda yalaıı bir clellflk· 
liji 7apan VJ1aaalılar beyas 16m• 
lek ıiyah pantaJoa ile aahaya 
pkblar. 

Daha oyunun bidayetinde çok 
Hrl oyaamıya baılıyaa Viyanalı• 
lar top kontrolu ye o abbett• 
top blldmlyetl ı&ıterdller ki bu 
oyunla maçtan mutlak ıallp çıka
caklan ilk dakikalarda belli ol-

muıtu. 
Nitekim ak aık hüc8ma ı•çen 

Viyanablar, on dördlbicl dakikada 
aoldu plen bir paıı ıat açığa 
bir ıol J•pb. DaklkaJarca topu 
ayaktan aya!• ı•çirea VtyanaWar 
bir aa oldu ki topu hiç Fener• 
vermeden yalnıı kendileri oyna• 
dalar. F eaer mUdafaa1111da ıöze 

--11lfMt"""'4•111irl•li~--ll-- ........ 
..tbHa ....... tabii ........... 
ma•azhk Yarda. ltnf Ye Şerefle 
takYly• edilen Fuer mulaalim 
hatb bize Fikret •• Mmalerl 
arattılar. 

Yirmi beı dakika dren b• 
tazyikten Fenubabç• kurtularak 
mukabil la&cu•lara baflacla •• 
bunun ilk ıemer..W S3 lllcl 
dakikada yaptıta bir 18JI Ue 
,arda. Beraber• olan iki takım 
ilk dened• vaziyetlerini deilftl,. 
miJ• lmkla balamacldar. lıdacl 
devre bafladıla Aman F•er 
kal.,. H ..... dtllDI alda. Viya· 
aalalar pllbl)'et ıayrıtlle Jfn• 
lalcu•lan 11ldaprmı1a bafladılar. 
Onun•u dakikada ut açıkta• 
yakaladıtı topu Vl1ana merkeı 
•ubael...t kanttll bir .....,ı. 
.. ,.,. ta•.U etti. Fener hatların-
da ,.lltl aGıel bir OJUll ltqladı. 
lfref ye Şvella Fenere beldea
cUll kadar faydu dolmnmach. 
Buada merkeı •ulaacfmla de 
topa ezen bir oyuaa ıebep olu
yordu. Bir ualak F enerbahçe ylae 
lalldil oyaamıya baıladı. Bu ııra
da Nlyul pktı yerine SOleymaa 
pclL Keaclllerial tophyaa Vlya
aahlann bir hlcumlarıadan biri .. 
de Cevat karfı•dald oyuncuya 
tokat atta. Ba laar.ket oyuna 
çıjnıidan çıkaraali tlz•r• ldt. 
Oyun Viyaaalılana telalik.U .bll
cumlan il• bitti. .. 

Maçtan ıoara laalk •akeme 
htıcum ettL Cevat oyunculardan 
Birin• nrdutu için mukabele 

1ard8. Bu ıuretle cotan halk 
oyuncular llzerln• hbcum etti. 
Nereden atıldıjı belli olD11yaa 
ıazoı fİIHI Ali Rııum boğuım 
yardı. Poliı kuvvetleri bllyak bir 
hicliıenia a.n&ne ıeçtL VlyaaaJa 
epacalar ifadeleri ..._ ... lwe 

• 
Ada mevcuda u bulunan bir 
nev'i mallardaa 750 kilo kadar 
mllbayaa etmlttir. 

Dii•lıl ••çın /a•••c••1111 •l•l•r•• 61r nıtaıal••• 

karakola ,&tlrllldDler Y• talallye f&D c;.ıatuaray, lldael kime 
edildiler. mulıtelitl Galatuaraıua ip bir 

Feau tala .. ı Bedii, Fadıl, ıallblyetlle blttL 
Yaıar, C.•at, Ali Rıza, Eaat, Ba maçtu evvel Slle,.anlye 
Niyul, Şaban, Namık, Şeref, F enerbahçe ldlçlllderl kaqılaıb. 
f.tref... Fenerbabçe iki •fır ıaBp ,.lclL 
Galatasaray • ikinci -tt 

KUme Viyana takımı daa akfam 
Bllytlk maçtan e••el lıa11ıla· Vl1anaya hareket etmiıtlr~ 

Türk Zabitleri Avrupada 
Şan Verdiler 1 

Ath Müıabakalarda Hep Kazanıyorlar 

Nla, 19 (A. A.) - Anaulaul 
atb mamalı •••bakalar 17 Nl
unda baılamlfbr. Dk pldl mU
ubakaya 11 uluı 98 atla lıtlrak 
etmfıtir. Ba mlaabakara lttlrak 
eden bitin Tlrk zabitleri parku
ra muyaffaldyetle bitlrmitJerdlr. 

Galatasaray Ve 
F enerbalıçe 

Yakında Yine 
Karplqacaklar 

19&5 1eaeal latanhul tllt .. ,. 
1an .n..1et• dotra u...u..• 
tedlr. 

Halice karta opamachta lcla 
clltkallfJ• edil• F•erbabçe bu 
karara ltlru eclenk tUnr o,.a. 
bl .. k illere amuml ••k•ı• 
mlracaatta lntluamutta. Fener
Htap bu ltira11 lraianarak Haliçle 
J•pbta mllabaka)'I içe kup 
Hkiı ıayı ile kaıumııb. 

FeHrbahç• ıllt maçıaıa Kar 
tll flnallal Galatuarayla 1 O Ma· 
1ıata Taktim ataclmda yapa
cakbr. 

lırn1unda Stıdyom 
Samaun, (Huaual) - Samtun

da ıpor hareketleri he,,.. bir 
par~ daha Uerilemekteclir. Bu
.... kadar uaah bir ahaya 
malik olmıyan Samıunlular pek 
yakında Halk Farka11nın bimm .. 
tile yeni bir ıtadyoma ıahlp ola• 
caldardır. 

Yeni ltactyomu• 'u Ortata
rmcla ..... ta..ı.ecnldlr.: 

Mlllzlm Saba, Karaabey laua
aada J•tlt•• Kısmet lamladeld 
ab7le betfncl olmuttur. 

Tlrk zabltlerlnln, bitin •l
ubakalar netlculncle, çok iyi bir 
derece alacaldan lmlt olunmak
tadır. 

Avrupa 
Haberleri 

Raılnı - Viyana 
Parlıte VIJuanm A...._ 

talamUe Fran....,_ Rura1:··1ta
llb8al• yapqı ••et& 48,000 
•Jlrcl ..... , ............ . 

Admlra tala• ba .... 5 
llfır kuanmıfbr. 

Belçika • Fransa Milll Maçı 
Brtlkaelde 50,000 •ylrcl 

ininde J•pılu 2!J uacu Fraau 
Belçika futbol maçı birbir• bera
bere bir netice lle bitmlıtlr. 

Bu mapa laamlab 52,• Tlrk 
Uraııdır. 

Pariı • Londrı ARllllrlerl 
Pariıte yapılan Loaclra • Parla 

amatör talumlan aruınclald maç 
iç içe berabere neticeleualftlr. 

ODnya YUzmı Rekorları 
Şlbgoda 1apılan bir ,._. 

mllubakaaında Amerikah Jak 
Medika 200 metre rekorunu far. 
mııtar. Conl VayamOllere alt 2 
dakika 8 ıaoiyelik olan bu reko
ru 2 dakika 7 ıanlye 2/10 ela 
ytlzmOıtUr. 

Ayni ıOnde Kizefer iamindekl 
ıenç ytlzllcQ de 400 metre mt 
&iti yl:rme rekorunu 5 •aJdlaa 
ff ..... 8/ta>ia.,.... mft! .......... 

V ••t derecede morfinli mal
lar llzerlne 1Ubeıt plyaaada İl 
olmallllfbr lnhiaarlar idareainde 
dahi mllbayaat için yeni bir 
ka11t karan pkmaDIJfbr. 

Tiftik ı - Aylardanberi pı. 
1a1ada 1lrlleme7en Sovyet alıcı
lannm hafta aarfmda ldlotu kırk 
bet kuruıtan Aakara, Pulath cin
ılnden bir mılrtar mubayaa ettiit 
duyulmqtur. Budan bqka yeril 
fabrikalar vadeli olarak ylz bal• 
ya kadar bulvadln mahnı kUoat1 
46,80 karuftan ubn alm11br. Bir 
lbfacatcı ffrmua ela ,na balyabk 
bir ojlak tiftiil ldloaa 56 bıar 
tan almıfbr. 

Yapalı - T"dtlkte oldup 
tlbl yine SoYyet abaları tarafın
dan kn•u 15 kuruıtur. 

Anadolu mah 250 balyahk 
bit parb Aba ahumııbr. Diier 
mllbayaacılar " yerli fabrlkalu 
hafta urlıada plyasaJ.a ıkll
memlftlr • 

Almanya De yapılan yeal 
ticaret mukaYelellle, 5 aydanberl 
inkıtaı uğ;kyan tiftik Ye yapağı 
laeriae bu aemleketle tekrar 
maaaaele )9apdacafl lmlt edllmek
teclir. 
.... ,. ~- haftap na ... 

ran hafif bir lmeutll bydecllJ, 
mlftlr. Ebtra .. ,ulum kllOIU " 
kurut 32 pandan, yirmi ÇAYdarJa 
beyazlar 4 kurut 22, ao Ç&'fcl ... 

hlar da 4 OD bet para Haıınd• 
cbr. 

Arpaı Un makamında iıtı-
mal edilen karipl• ciuinde11 
Şlmab ltalyaya ihraç ecWdiil 
,ıbi yuU ihtiyacın buıtınlerd• 
artma• ... r1n. ıayet aı gelmeJt. 
te olan arpa pi1a1a11nı canlanm.. 
..p. Ekatra clnı arpalar dllt 
lmrqa kadar •blmaktacbr. 

Av derlal ı Hafta içinde .... 
•bf olmalBlfbr mumel• doiı 
padar. 

1 ·-- ,,, 

Kaıyada Spor 
Koar•, 19 ( A. A.) - ş.•r1e 

.We bit atbapor bltlbl ...... 
edilmlftlr. K.ıtp. idare heyet19' 
Hçmlt •• faaliyete ı•çmlftl& 
Sehrimlzdeld it ıpor kul6bl 
lederı edllmletlr. 

Berlin OlimpiJ&tlarına Hazırll' 
1936 ..... de Berlbade yapae 

lacak 11 laci olimpiyat mlıabaıt 
kalan itin Almanyacla 1apalaa 
blylk hazırlıklar deYam etmelP 
tedir. MGMbakal., için ayrılaa 
yerler ılmclldea tutulmaktacla,. 
20000 kiplik birinci triblln yerleri 
kapablmıftır. Stadın dvannda 
lnp edil•• k&yde tiyatro, lla.
ıibl bllttln etl•nce yerleri .....,. 
dar. Oyunlara lftirak edecek .._ 
millet içlD k•cli U..nmı koauı• 
tercllmanlu bile aynbmfbr. 

Deyviı Kapası Maçlan 
1935 De,.U lrapaaa teall 

maçlarının Ok 1r..,.ı.,.aı Hot• 
da n. JJpoa,a ....... , .... 
Caldır. &ı wtl-• 17, 1t, 1' 
~~ ... ·-~ 
caktır • 
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Başllyor! ; 
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T frlka Numara11: 'I 

•• 1938 de harp ., 311a111 nımı· 
zın en bUyUk bir rom nı olar k 
tav il dllmektedlr. 

Bu roma ilit riat bir ak· ı 
ı tla d ğil bilAkis gelecek harbin 
ne kadar ani olabileceğini takdir 
edemeyenleri ikaı: maka dile yazıı. 
mışhr. 

Bu rom n, rzu dilmeyen ve 
l>nUne gcçl:moıl için yapJan bUtiln 
f dakô.rlıklara rağmen patl k ve
ren bir harbin hikAyeıidlr. 

Bütun barpl r inaanla1U1 kont• 
rolu haricinde bulunan bir ıürll 
ahval ve hadiaabn birle m al yU· 
zünden çıkar. 

Her zaman, a-elecek bUyllk 
Ytkayil evveld n keşfeden ve bunu 
ekseriya roman ıekJinde dünyaya 
haber ver n adamlar yetiımiştir. 

Zaten methur bir rom ncı 
olen muharrir bu eserini Avru
panın en bUyUk bir tehlike mın· 
takesındn yapmış oldufju uzun 
t tklkat neticesinde yazmış v 
bunda şimdiye kadar kimsenin 
azına lmıya ce aret edem • 

dilji h kikatlerl bir r birer or· 
taya atm• tır. 

1938 de harbin başhyacağın1 
h ber ver n zat tahminlerini 
v k'alara, hfidlselere, ve bllgl· 
ye istinat ettirmiştir. Okuya· 
ca{iınız e er yalnız muhnyyele· 
den dogma hayali bir roman 
değildir. Sizi y r1nkl h rpl 
kar ı karşıya koyacaklar. için• 
de entrika aşk, ce•u•luk, harp 
sahneıerl vardır. 

doldurac k, bir cm y t itlen lf 
olacaktı.,, 

Çek naıırı bun d rh 1 cevap 
er dL Karıısındakini hiç bir 

teY if d et iyen nazarlarila sftz· 
do e ıe ini bird bire y ka ltmq 
olmasını h kiki bir t e nr v 

hey can duymuı ol asın ham· 
letti ki, bu da bot görülebilirdi. 
ÇUnkn bütün Avrupa u.'bunun 

ralannda a-eçecek söz~er• bağlı 
olduğunu takdir ediyordu. 

D 1111 r 
Gayet sakin bir ıurette: 
- Elinizde olduğunu s5yledl· 

ğf nfz deliiili bfıe de gösterirseniz, 

20. ,f. 1935 

aulb Ye 1ellmetlne karıı fena fi· 
kir b ile eki aznun ldmsele

rlıı bugllnd n itibar n bir hafta 
zarfında Çekoslovakyad n tama• 

hud t arici edilmelerbıl ta• 
1 b ediyoruz. ,, 

Çek azın bir 
nrmedl. Nihayet: 

dd t cenp 

-''D diginize b kılına, böyle 
d mlan her hald içimizde ah• 

koymıy bizi d hev li olma· 
mı.z lhmıgelir. E t... Mes eyi 

b~ndeniz b.rakır e y hud da 
t leblnizl, Is' fı kol ylaştır k 
bir şek! koyar :anız, biraz h oU

niyetle, bu meselenin kabili hal 
olmıyaca~ını zannetmiyorum.,, 
Dedi. 

böyle bir suikaadi tertip edenleri Alman aefiri buna cevap ver• 
nraşhrmakta ve bunları meydana medl. Gayet resmi bir lisanla: 
çıkarmakla tereddUt etmeyece· - " Bu mesele hakkında ta• 
ğimiıe emin olabilirsinfz,, dedi. mamile anlaşmamız lazımdır. Ben• 

Sefir derhal ve resmt bir li· denizde zaten bir liate vardır . ., 
ssnl cev p verdi: Cevabını verdi. 

- " Evvele de birkaç defa Teb'it Edilecek Kimseler 
bu gibi teminatta bulunulmuş ol- Ve elini iç cebine sokarak 
duğunu zatia.Iilerine bir defa da.ha katlanmlf bir kağıt çıkardı ve 
habrlatmak l&terim. ,, açb. Bunda bir sürü isimler ya• 

- "Bu teminat tamamen sa· zılı idi. 
mfmt idi. Her hald bunlardan Çek Nazırı listeyi aldı. Bir 
şllpbe ettiğinizi ... " müddet flilküt'a geçti. Fakat bu 

Alman Sefiri doğrudan doğru· Ukul kelimelerin lf ade edemey~ 
ya bir cevap erm kten çekini• ceğl derecede hasumane bir ıil-
yordu : kfıttu. Nazır listeyi elinde evirdi 

- " Bunlara rag' men yine ıon · d' b' · i f çevır ı ve mnc say ayı açtı: 
auik ydan ç.ıkb. B nan artık ' U b" ll d - • zun ır ate ., , di. 
sonuncusu olduğuna dair daha 

1938 senesi 29 kAnunuıanl, k t'i teminata ihtiyacımız vardır. ,, - " Evet, uzunluğu, tikAyeU-
cuma gUoU sabahı idi. Kış güneşi - "Ben de demin söylemiş- m.izin bir ölçfuıU olarak telakki 
altında donuk bir beyazlıkta gö- tim. Elinlzd ki delaiie vakıf olur edllebiill-...... Zaten bu llateyo 
rünen } eni nezaret binaaınm uzun olmaz. .... " t mam da diyemem" •. 
cepbes·, Kar altında bembeyaz - "Çok mliteessifiru, fakat - " Bu listede ban Almanlar 
duran gen·f meydanlığa bakıyordu. meselenin artık teahhfire laham- da var ki bunları Almanyadan 

Bu muazzam binadan lural mnln yoktur. BayJe bir ıeyin te- başka bir yere teb'it edemeyiz . ., 
Wenceslau katedralı, Wallenıtein kerrür etmemesine artık tamami• - " Bunları kabul etmekte 
ıatoau, Moldnv r.ehr:nln siyah le ve kat'ı surette karar verdik.,. tereddüt etmeyeceğimiz emin 
kıvrılı ları, dar Ye asırdido yollar - "Şu halde ne talep ediyor-
ve Prag ıehrlnin baha bı'rı'lmez ? olabilirsiniz. " 

:l" ıunuz ,. Bu sual gayet sllkünetle 
birer pırlantası olan müzeleri, sorulmuştu, fakat Çek nazırı bu iki diplomatın nazarları ybe 
kiliseleri, saraylen görünmekte idi. 1>uali ıorarken muhatabına bak· karıılaştı. Alman sefiri ıözline 

Bu yeni nezaretin genlı ve mııh. Her iki adamın nazarları deva ederek: 
muht şem kabul salonunda, Çe- karşılaştı ve Alman sefiri karşı· - 11 Ve bunların doğrudan 
ko lovakyayı, tehlikelerle dolu sındakinio :ıorla kontrol debil· doğruya kendi polisimizin ida-
ıeçen yirmi ıene zarfında hüs- diği hidd tini s zdi. Fakat almıı re 'n geçecek bir surette hu-
nll idare ile istlklAle ve mürefleh olduğu talimat ıarjhtL Onun için dudda teslim edilmelerini rica 
ıUnlere kavuıturmak için n çok itimadı nefs;ni kaybetmedi. Her ediyoruz,, dedi. 
çalışan zat, bllyük bir allküo ve kel"meyi B) rı ayn •• teker teker F k t •• 
vekarla karıısındak ni dinliyordu. telaffuz ederek: - •1 F kat bunl rın aleyhine 

Suikast - 11Gerek Alman, gerek ec· ibraz edebilecek bir delil yoksa?., 
Söı ıöyleyen Alman ıtf:ri idi. nebi büllln komünistlerin, batti _ 11 Orası bizim düşüneceği· 

Uzun boylu olan bu zat, Blkervart, kendi vatand·"'armız bl!e dahil -•- bi -• d" ~ mu; r mescıe ır.,, 

dimdik dururordu. Her ne kadar olmak lizere Alman devletioin ( Arkaaı var ) 

biraz gırtla~ndanko uşuyordrysa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da, söylediği her kelimeyi ağır , 
bir kat'i>etle v } a\·aı yavaf, 
tıpkı evvelden ezb"'r!enmiı bir 
ders gibi telaffuz edi}c.rdu. Şimdi 
sesini b"raz daha yüksJtmişti: 

- Zatialilerine ş:.ınu da arze· 
deyim ki, delail aramıya ihtiyaç 
yoktur, çü ktı bu llar elimizdedir. 
Eğer kendi polis teşkilatımız 
müteynkkız olmam ş olsaydı, 
reisimizin hayabna yi!pılan suikaı· 
tin mu. aff ak o!nc ğında şUphe 
yoktu. Ve o vak't bütün dfinya}ı 

lirpert'-cek ve her Alman kelb:ni, 
bö} le caniiere, k<mlı mak5atlarını 
inkişaf ettirmek ü .. ere yntaklık 

yapanlar karşı müthiş bir kinle 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında 22 Nisandan itibaren 

tatbik olunacak ilkbahar tariful lskolel re asılmıştır. 
· Cep tarifeleri gişelerde satılmaktadır. 

llkbııhnr t rlfesinde gez~nti postalarına tabı:s olunan ı ferler 
P r4•mbe gilnlerl akıamı 

Atfnlar - Kartal • Pendiğe 
Anadolu Hatt na 
Kadıköy • Haydnrpaşaya 

Cuma Günleri Sabnhı 

Adalar • Kartal - Pendiğe 
Anadolu Hattına 

Kndıköy • Haydarpa aya 

Saat D. 
19, 45 
17, 40 
20, 30 

8, 00 . 
7, 45 
9, 50 

Nlaan 20 

Doktorlanmızın Eserleri 

1 Tnrk doktorlannın tlmdiye kadar yazdıkları kitaplar Ehbba odası 
tarafından z ngfn bir sergi halinde dnn teşhir edildi. Şu resimde bu 
fen aergfalnd n bir köte görüyorsunuz. Sergi, bol bol faydalanacak 
mahiyette bUyllk bir eserdir. 

· latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymetl 

Ura 
KAMERHA TUN: Y enlıehir Demirhane v Keklik 

ıokağı eakl 16 yeni 16 sayılı arsa 

mahallinin 5/12 evin 5/24 payı. 63 
KAMERHA TUN: Boyacı sokağı yeni 23 No. lu 

evin 1 /2 payı. 400 
EMiNÖNÜ : Şeyh Mehmet geylanf meyhane 

ıokağı eski 17 yeni 23 No. lu 
dükkAnın 295/1440 payı. 410 

EMiNÖNÜ ı Ahıçelebi Limoncular aokağı eskt 
42 yeni 61 No. lu dllkkanın 15/480 payı. 42 

FENER Hacı lsa Sultan çeşmesi sokağı 
eski 90, 92 yeni 94, 96 No. lu 
iki dUkkAn ve od larm 80/120 payı. 630 

FENER ı S ferikoz mahallesi Fener caddesi 
e11ki 158, 162 yeni 128, 132 No. lu 
kahvehane ve odalar •• bir evin 
51196 payı. 1100 

FENER : Tevkii Cafer Kirınid ıokağı eski 
81 yeni 67 No. lu evin 4/12 payı. 225 

KASIMP ~A ı EyyUhllm Ahmet mahallesi cami 
aralığı sokağı eski 40 yeni 4 
No. lu evin 3/4 payı. 163 

YENICAMI : Hoca Alfieddln Yenicami avlusu 
eski 72 yeni 76 No. lu dilkkA· 
mn 1/2 payı. 774 

BÜYÜKDERE Gü!mez sokağı eski 1 y ni 11 
No. lu evin 1/2 payı. 666 

BÜYÜKDERE : Yeni mahalle Pazarbaşı caddesi 
eski I06 yeni 57 No. lu dük· 
kanın 1/24 payı. 19 

RÜSTEMP AŞA Küçllk Çukur han derunu birinci 
kat eski 3 yeni 3 No. lu depo. 216 

HASKÖY ı Kumbarahane caddesi ve Halıcı 
oğlu iskelesi aralığı yeni 153, 
155, 16 No. lu üç dlikkAnın 112 payı. 792 

MIRGÜN : Boyacıköy Koru caddesi eski Sl 
yeni 55 No. lu dlikklln. 432 

GALATA : Kemankeş Kara Mustafa Paıa 
mahallesi Karaoğlan sokağı eski 
20 yeni 24 No. lu dlikkfın nı odalar. 1998 

HAYDARPAŞA : Osmanağa mahall si Oton Efendi 
sokağı. eski 46 M. yeni 86 No. lu ev. .. 648 

YEDIKULE : imrahor caddesi eıkl 126 yeni 

ÇARŞI 

EYÜP 

ŞEHREMiNi 

140 No. lu dükkan. 837 
ı Yağ:ıkçılar ıokağı eıki 47 yeni 

19 No. lu dnkkanın 36/46 payı. 

: Takkeci mahallesi Alaca çeımesl 

caddesi eakl 18, 20 yeni 18, 20 

No. lu dükkAn ve oda. 

ı Fatma Sultan mahallesi Ethem 

Efendi ıokağı eski 17 yeni 11 

129 

828 

No. lu ahşap hane. 306 ° 
Yukarıda yazılı maliar 24/4/935 Ç rşamba gllnO saat 14 d• 

peşlıı ve açık arttırma ile satılacakbr. isteklilerin yllzde yt=dl buçuk 

pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yobrmaları. (F) (1711) 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_..,.. 

İstanbul Deniz ticareti 
~ müdürlüğünden: 

Motörler için 15 - 20 ton benzin alınacağından kapalı :zarfla eksilt
meye konmuşdur. % 7,5 teminat 465 liradır. ihale 21/4/935 Paıat 
gllnl1dllr. Taliplerin teminat akçasını MalmUdUrlüğline yabrdığıP8 

dair makbuz veyahut banka mektubu veyahut tahvilatla birlikte lb•" 
le iÜnll ıaat onda komisyona ve ıartoameyl görmek Uzere Paıat 
YC Çarıamba aUnleri MUdllrlyetı müracaatları ilin olunur. (t616) 





Şimdiye kadar ieatl olunu batla tr .. bıçakları ara•ıada •• mllrem•el ri ea feykallde olcl• tabaklmk et~ Pl1nacla me••t trat llapldanal 
tat•rbnıt'IJ'. Ha ... tnf bıçatıaıa 1 • 2 • 3 • C •••arala pJ9t keala •• haı••• taraQara Yardir ld her bir taraflle IAabt •• defa tr .. olmak ka&iWir. a. 
lae•apJa 5 kuntl•k bir adet Haaa T ..... Baçafı ili 40 defa Ye ıalalc bardak ile .blleHdrde Jflı defa taraf ,.p.ak Mlmklndilr ki t1ı.,... Wt bir 
'-t• ... da lsa •nlJ9t 1olmar. Ha ........... tedlfialz ...... batka •arka •erirler• aldaaaa•J'llllı. Taldl6-laclH ealaaaaıL f11ab 1 ... 1 ........ 
11 iMiedi 45 lmnfı.,. e.... .. ,..., Aakara, lnaakl, S.,ofla. 

d~lnden Hastalanmama için N 
yalnız 

t ASiPIROL NECATI, GRiP, NEZLE, BAS VE DiS lCRILARININ llfi iLACIDIR. a.=.. 
A1tıs .... .................................................. ....,.~~~ ............ ~··········~············· •••••••••••••••• 

Satılık Eşya 
lstaribul GUmrülderl BatmUdUrlUIU Satlt Komisyonundan ; 
928 .. ...--. enel gilmrllie sel8lİf y- uhipleri tarafıadaa abamam.. ylzladea ambarlarda 

teplaaa aplla •lktar •e la,.._. yamı ..,. lllalaMda ..-O• tarilalercle •blac:aktar. Satat 
14'8 No. la kiaaaa n bedawa ftlilea f8l'lnttme clalailiacle y.,.a... SabJaa eaanın miktar " clnderlai 
lltterir cetY• ... ldlrllkteld illa talatatt• ............. Ba etJafl al•ak latiyenler ldzalanada pı.-
rhn laJ•• " 7,1 ôhni .. ........ ... ..... • ... ,. , ........ 
llamclır. ,......, •bf ıaatlae kadar komiıyoaa mlracılt ettikleri takdirde iltedik:eri bilfiyi alabilir 
" .. , .. an ela slr•Wlirler. .. ı 724,, 

Kap M......_ Kır. Temlaat MOıa1ede pi n Cali etJa 
L IC L .. ki 

ıır 4126 es aıe 12/41935 -t 11. Trauit 
apk artbrma 

720 30 173 29141935 .. ı 14. Tramit 
açık artbrma. 

•• .,, 728 IS 29/41935. saat 18. Transit 

415' ldlsu kilo uldetiade mahtelif fabrl· 
blar mamallb toı •e tablet 1&kkarln 
MnWI dnı pek çok ec:u maıtabzarat 
maden lalan tuvalet .. ,uı Ye ulr• 
Adr..U kljıt, mukaYYa, etiket mantar. 
bpall ve uir muhte:lf eaa. 

12121 

2222 75 

78 05 

acık arttırma. 
910 815193& uat 14. Traalit 

kapalı urf 
167 8/S/035. uat 15. açık 

erttarma. 
e 81519a5 uat 17. apk 

Seuiz dolu ainema filimleri. 

Blaiklet, otomobil, bunlara ait akaam nlr 
makineler Y• muhtelif efJalar. 
imhaya •Jralmıı cep fener pilleri tahta 
parçalan klfıt •• ıalr eıya 

ol>ATLiSifUeUlzllk MALTk iiöi.TAsı 
lrull•nınız. Her ecz•n•de .. bltr. 

aOvOK 

tAYYARE PiYANGOSU --.. Dr. IHSAN SAMI 41111-. 
GONOKOK AŞISI 

Bet.otuld• .. n Hıtn&tlarana ka111 
pek te•lrll •• tue ... d.,.. DiYaayol• 

Saltala llalamat ...... Ne. 119 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmipir. 

Y•I Tertip ......... a .......... ----
L p ke,idui 11 Mayıt1 1935 dedir~ ................ . ooo Liradlr. S.laibl ı R. Klktl 

. ••1r11 T .... 
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M0JDE 
Sabarıızlılda açılmasını beklediiinis 

ZOMROT YALOVA KAPLICALARI 
16 Nisandan ftlbaren 

NJAn Ye Mayıı •11 arfıdda pl.eetılhl• 

fiatlanaclaa % 40 tenlillt yapahr. 

Y•lnız 24 •••I lralm•k Uzer• ı•l••elrl...., 

r, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek 
dahil tazilltll kanel•. Karnel• Klprl, Meler wı.t all••• 

Y atakJ• Yapalar AeJeriade l&bbr. 


