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Gizli Hareketler Var 

Cümhuriyetçiler e Kıral
ı r Mücadele · Halinde 

Halkın EkWiyetiYumruğu Sağlam 
Bir Diktatör İ tiy.or 

Sofya, 20 (Hususi muhabiri· 
mlı. telofonl bildiriyor) - Ka
bine buhranı ıimdilik yatıımıı 
gibidir. Fakat yeni batyekil To-
0 f kabin sini kurarken büyUk 
zorluklar karşısında kalmııtır. 
Bunu bilenler, bu kablnenlnde 
muvakkat olduğunu, yakında iı· 
tlfa etmek ınecburiyetfnde kala· 

cağı kuvvet(e ileri ıllrUyorlar. 
Bundan lSnce Gorglyef, Oç 

gUn evveld genaral Zlatef k bi
nelerinln dOşm IerJ, Bulgari tan• 
da Cumhuriyetcilerle kır lcaların 
fçden içe kaynayan bir mOcadıio 
vaılyetlnde olduklarını iıpat et· 

mittir. 
[ Dnamı 3 lnca yüzde ] 

Hatırlarsınız, Değil Mi ? 

HerGeceSokiıklardaBir 
Kaç Ceset Bulunugo1:!!ul 
Osmanlı 

Saltanatı 
Göçerken! 

Evet .• Hor gec• 
sokaklarda bir I 
lulç ceHt bu· _'6,.~,Jt..A.~-

lunuyordu. 
H rgOn, birkaç 
ftl ortadan 

lrı!yboluyordu. 
Her tarafı ka• 
,.1ı ve etrı:fı 
allahlı muhafız 
larla çevrili k11m 
yontar, Harbiye 
Nezareti ile Ga 
lata rılitımı ara ' 
•ında ridlp ıe 

liyor, hiç kim•• -
nln •ormıya cuaret edemediti bir 
ıeyler taııyordu. . 
Sık aık evler basılıyor... Bırç~k 
doıl ve ahpaplarınız l:ırden bıre 
orta<i 0 kaybo'uyordu. Daha öyle 
birtalum csrarengiı hAdisat cereyan 
ediyordu ki, sizi hayretler içinde 
bıra1uyordu. 
Fakat bunları hiç kimıeden ıorup 
Öğrcn~nıiyordunuz. Z lıninizde uz~n 
müddet takılıp kalan bu hıidiselerın, 
bu faciaların, bu ita ı ve ölilm ıs~h
nelerinin çoğunu unuttunuz. LAkın: 

Osmanlı Saltanatı 
· Göçerken •• 
( Devamı 9 uncu yUı.de ) 

ell A lan 
All Rıza Seyflnln 

E rl 
Dllşman lçlt1· 
rı'ııd• mahsur 
kalmıı kalıro.· 
man bir Türk 
palangasıııın 

dastanl hir ~l· 
masıtlır ve ga· 
rın baılıgacak 

olan g•nl t•/· 
rikamrzın ti a 
ndıdır. D•li As· 
lan, tügler iir· 
p~rt•n bir Türle 
kalır aman l ılı 
m•nkıb• sl dl r. 
O, bizzat Türle. 
kahramanlı l ı -
nın ta kendisidir 

Yarın Başhyor 
..... -- • • .. • 1 1 • ' •••••••••• ·- ••• ~ .. 

HEREKE 
D O I< U M A F A B R 1 K A Si 

Kunıaolar n n terbiye ve ıı'ahı için 
Almanya ın mcıhur bir mOteh:ıu aını 
get:rtınİf ve yeni kumaşlnrını p;yunya 
ıevketmckte bulunmuştur. Yalnız 

kostilmlerinizi rnc.ak Herek• kumaıın· 
dan yapınız ve Herekenin çılcaracaQ'ı 
yeni paltoluldarı bekle7iniL 

n 

Dün 6ÖZ elanlar 

1935 idare iıleri telefonu: 20203 Fiatı 5 karuı 

Kadınlar Blrllll lcongr••İlı i. rı ılünlcü lopltıntu11ula11 bir göriinüı 

r 

nya a Harbi 
Kaldırmıya 

Karar Verdiler 
Uluslornraıı Kadınl r Birliği 

Kongr ıi dün s bah saat ond 
Yugoslavya murahhası Matmazel 
Mllına Otanoıkoviç'in bavkanlığı 
altmda toplandı. Birliğe girmek 

lıtey n muhtelif milletlere men· 
ıup k dın cemlyetlerlnln kabul· 
lerlne müttefikan karar v rildi. 

MUteakıben kUraOy birliğin 
C nevre mUm.asileıi Matmazel 
Emilie Goured çıktı, birliğin itleri 
için Cenenedekl uluslar kurumu 
nezdinde yapılan teıebbUılerden 
babs ttl •• bu t ıebbUslerden 
tınan neticeleri anlnttı. Oradaki 

birlik bürosunun bUyUk hizmetle
rini sayıp d6ktil ve: 

- Cenevre kadınlar bJrJiği 
bürosu on Uç milletin kadın bir· 

( Devamı S inci yDzde ) 

· ~!:'9 ........ ...... 
• 
Irana 

Zelzele 
Pek Çok 

Ölüm Var/ 
Tahran, 20 (A.A.) - Iranın 

şimal vil&yetlerinde ve bllh a 
Maz:enderanda zeb:eleler devam 
etmektedir. Mühim zararlar ve 
birçok insan t lefatı olduğu ıöy· 
lenmektedir. 

Bur dan Duyuldu 
Kandilli rasathanesinden öğre

niyoruz ki, Iran zelzel i şehrimiz· 
den de duyulmuştur. Rasathane 
evvelki akşam 17 :>i 26 dakika 49 
B&niye ııeçe, dun de aaat yediyi 
14 a-eçe iki zelzele kaydetmiıtlr. 
Bu ı:elzeJelerin buradan uzaklığı 
1600 kilometredir ve Iranın şimali 
garbi tarafındadır. 

.... .-::ıııır:ı.:::ıca=::::=ı===::::x::ı:::=::==::::::a======:=;;;s::ıa=== 

Kavgalı 
Otuzdan Fazla 

Şahit 
Dinlendi 

Kabahat Bizde MI, 
Onlarda Mı? 

F enerbaço - Ubertas takım· 
larının evvelki ann, Takıim ıtad· 
yomunda yaptıkları maç Hnaıın· 
da vukua ıelen mUe111lf ha diHyl 
~in kaydettik. 

Vak'ada "yaralanma ve ıı da· 
yaktan ıikfiyet ., tekillerJ bulun• 
duğu için zabıta bu iıle m•ıiul 
olmakta devam etmektedir. 

Hadiseyi mUteakıp it• vazıyet 
eden ve oyuncuların ifadelerini 
alan Takılm polls komlHrliği, 
Fenerbahçe takımı oyuncularlyle 

1 

F tbol ! 

Cam• gil"I m••s.lf lllr /ıitll•c ti• 
bite,. maçtan bir hatır• 

hakem Adil Girayın malOmatı .. 
rma müracaat etmiı olup hadlae

( Devamı 9 uncu yG:ıde ) 



2 S:ıyfa 

Halkın Seıi 

Umumi Eolırin 
Kapahlmalarına 

Tara/tar Muınız? 
Teplantılanna n mtızakerelerine 
devam eden uluelararHı kadın
lar birlitl kongreai, a..yaz kadın 
ticaıetiM iDADİ ol•uwa JOllannı 
ararken u.....U ••rin .. pDl
maluma timine de uiNflJOıı. 
Çünkü -ı e•ler; beyas ~ 
dua ticantia1a arllllıH~ -
büyük roll O)'lllJ&ll biter meıı-
Jau ıra puan imif. 

Bır maharririmiı-diin temu et-
tiii kiıDlllerle bu ••••a ebafm.-
41& koDU .. Ufhu. ApPia. aWliı 
.... ,.." okUJUalreum 

M ... rrlr ... Dit.._ .. Y_ ... 
- İJ•ktrluı fek llsl 'Oruı• 

•••• .. it, ... u _..,. ...... 
1okJWia4elalr.....,..,.... F.a..t 
.. ç .. auill Wr •••Wir. Bu eh ...... ·- .... __ ~ 
..... Çek etrafla .......... • ... 
itil t.Akler ........... . 

* ..... ,... c..ı ....... ta4 

-·-- hDHI• ... y .... - .... 1 ............ 1 

aıadaa ..,.. lıiw .... ph'ilHelW 
••••JW•m OrMea plmlılre•lr elan 
kadı..._.._,_...._.._....._ 

le•p.W..nWlıe•ı•• ..... ,. 
BlttaW .. ,...ıs_ .,_ ,.W. tr ' 1 

de••• ..tee ..... 6. F.ut o ......... 
IMa iti par ppe-Nen itill. • .... -. 
deki IJi U19 _.... .. 4e lr.e• ı 
elaealr. S. _,....... ... ;ra,.,_ 
••rken s4• çıkarılmıı elaca,fır. 

* T .... W\ S.ra..nller, 13 1111--• ......... ...... .... 
•sk'8f 

- Bea, ha e.ı.ln lrapablmalanna 
lırat'lnea taraftar .&etilim. Zira o 
takdirde, saderl d&a• bonrda .... 
•otları eaddelerdekl •••• ..... 
lan •u..ıtat olacaklardır. 

• 
Muhlln'lr a.y lbldl11 Dawen 
- Ha11r- Ben, amuml eYlert. 

lsapabl•alanna 11an,,.. -.... 
...... Zira bftce warumt ••fer; 
•••••kir kadınlı n .ı .... bebia 
taaırulaıfta ..... .,.. W..r ••••• 
paratonerhllrl9r. v • ....,.., emann 
bpatdmalanaclea lt.,...tı blı netice 
alaaabllec:ek ta deflldir. 

Azadlı Arazisi 
Yakında Köylülere Dajıt• 

ma I,ir.e Bqianacak 
llall,e bakaal&;a Vea rilıa•, 

Azatla " Y anmbmıazdald ail1I 
•..,raklarua ŞamJ. k&ylllleriae 
dafılmam için Mllll Emllk al
dDrlljilne emir vermiıti. Kotran
ya çiftlltl •hlbi RuaeU Bay 
0...., Vedrilsam ~•Jln ltaldan
da en.ac. aall"-a..ten ltiw lla
tiyata teclhir karan ..... .. 
Midi Emlak mDdllrlütl bu tep
raldm clajıtmadan enel Hube 
hulmk mlpmlijilldea Ya.iyeti 
w•.,tnr. Ce•ıp al11 alm•ı da
fabu f..:t,ell b.P,acaldar. 

Asri Kelwe 
Kah•ecller Cemiyeti latanbulda 

url bir kame t.sWal ararlar. 
brmıfbr. S.aa Jcin1 Wr .. oje 
ı....rlaaaaıfbr. 
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ABILl B A B E R L E R ~ ~ Tari1t~'J 
Bir Köpek Ansızın Kudurdu, üç 

Kişigi Daladı / 
B_ir_Çö __ ..... k_m_e, ____ IPolisler;KuduzKö-l-B-ir_K._a_dı_ın __ _ 

Hadisesi peği BiaZoılukla Fena Halde 
Dalıa Oldu Y akalıyabildiler Haılaiıdı 

Bereket Veraln O Sırada Din bclarmae bir kepek, Şimdi Ôlüm .Halinde Ha .. 
Evde Ki-·• Yokta AntantkıJlnl a1t11ıt etmlt •e tanede Yabyor 
0-. 111• iı -. Y..... iç ldfiyi amdaldaa aoara mDıkl- DDn ıelarimlsde hir 7m 

la Wb •ıriaılıW Dawtpapda lltla tatalabilmlp. •aka11 olmUf, •• 21 J•tlumda 
Saacüdar be, eokalmda MJ • klpek, Anaantkl, ci•a- bir kadmcaiız, kıyaar 111 ile 
Latfi1e ald 5.1 ....U nla 1111 mda -... Dl,amudl acluada blrcok 1e.rlerlacleıı 1...,aıı Ulm 
._ ..ı ...... terart.. ... Wr ....... halinde hutaneye kalchn18111tar • 
...... Pflktl • .... hllr Dla ... lrta bir enllk •- Bu facia Befiktqta Şair N..U. 
.._erlıbr. •la IOla ......_,. ltatlaJU •okatuada 88 aumarab nde ol-

T11a•lf -' ....... • matla klpek, polia meavlarmdaa Bar muıtur. Bu eYde oturaa J1rm1 bir 
..,. •: " •ıl ı ı zlil' lcla ... Naft'm 11 ya .. daki ojt.a Emini, 1qlarmclald Baıaa Seher, aık 
m ..,... ıl•a•..... ,m. 011 yatlanadald Dlmitıi aık baydmaktac:llr. Din de bir 

P• _. .. ~ ••ıplırllll fOC'IP ft bir de Slle,maa lamla- arahk 1lae bu Wet lzulae pl-
arafbnJ•. .. bir ..... mrarak kaçmaya mfı Ye manıalda pek fala b,. 

luifalncdar Cemiyeti llf· 
terek Blrldan AJnlıy• 
11..ifatanalar eemi,.tl .._ 

.... _. cem,.tler, ......... 

..... ,-.. ...... ftnlİftir· • 

.... •bep, ••wiht.nalar ... 
miyetinin, haberi olmadan 1134 
lira borçludınl-. obauadar. 

Bu arada aak•• tiden c..t
y.t UMı ip. ltlronun yarclaa 
ı.tnildlii, fakat kabul eclllmecll
if, fakat eYlenecek bir daktiloya 
yine blro taraf mdan 250 liralık 
JUdım Japlldıtı Uerl drtUilJor. 

işsiz Marangozlara 
ı, Çıktı 

Ecnebi San'atkirlar Bugün 
işlerini Bırakacaklar 
Eaebl taW&,ellnde ohm ka

clk eanaf Ye aan 'atklrlana it 
J•,...malaıi bakkJacbılri W.. 
aua tatbikata &.flamlfln'. Bekim 
lana beglnc:t.. itibaren, ••lilerin 
de 21 May•taa itih.r• cahfb
nı ..... 1an bakkıada allkadaı

lara " hltla mle•eMlere teb
lipt 7apıı.aftlr. O. .,etle Tlrk 

•ataacla .... ~ it ..... açılmıı 
olmakt.chr. Muanpzlar eeml
Jetl, 99laealr .,..... mıım ~ 
leftlrmek lçla teclhlr allllJlbr. 
Açıkta bu!oaan maraagozlaan bu 
rulere 1ulqtlrllmek llzere Ga
latada Adalet hanıacla ceml7et 
merkezine mlracaat etmeı.1111 
bi!dirlyor. 

Netice Nedir ? 
Viliyet ba1tar mlldllrlDfll 932 

ıeaeadldabvi Tillyet k6Jlerine 
datıtalaa dammlals bojalarclaa n 
ayplardaa her •ne ae kadar 
yavru alıntlnpa tuWt. batla
mııhr. 

koJUlmafblr. Dar bir halde bulanan bir tene•• 
Hldiaden haberdar olu ıuyan lzerlne dtltGp bayılmlfbr, 

,.,. memarlan, klpeil batmak Bu dOıme ile beraber teae•• 
lçla tertibat alm•tl•r •• nihayet devrilmiı Ye ba1gua hlr halde 
bir kCStede kıstırarak JUaluuf- uzanmıt olan Bayan Seherin ytl-
larcLr. KOpeğln aizana bir ta•ma 
ıeçirilerek Şebremiaindekl Kudas ıDne pzlerlne Ye Ylcadaa• 
haıtaneılne g6oderilmitlir. muhtelif mahallerlae DJllU _. 

Iaırılaalar da mllfahede altında lar dajılm•p. 
bulundurulmak tlzere aynı huta• lft• ba 'ftllyette tehHhll 
Deye ı&aderilmitlerdir. yamklar alu BaJD leh•, t.r

Kazanç Vergisi 
4000 Kadar Eeyanname 

Tetkik Ediliyor 
latanbul eski Maliye teıklllb 

samanı.+• ;reni t411Wta tetkik 
edilme.uf b .. cok b~ bey ... 
aamai cle•ndllmlpir. Yahu ı.. 
tanbal tarafmda d&t W. kadar 
bu Ptit beyanaa .. nrclar. 11. 
iye bakanhla bu beyannaaelerla 
derlaal tetkildal için emetmlftlr. 
LtaaW taltaklmk •lkllrlltl 
EmW.11. Hocabap. Y..ıcamtn 
KDclkPaur pbelerlndma .-...,e 
kadar (800) .ad be1mame tet
kik ettlrmfttir. 

Tetkik memurlara .. ,•-•• 
aabibllriae lhbarn...ı. ,...... 
reerk be 1aana..aerincWd ,_. 
kamlan teftik İçlll keaclleriacl.. 
defteri• Ye Yaikalar W..•iftir. 
tetkik iti iç •J ...... Wtlrl• 
celdlr. 

Ahliksızlık ! 
Bir Kadın, Çocufunu Fena 

Yola Sürükleyormut 
Kaaerol aclh hir kadua, ıs 

Japndald •kek çocujunu lcacl 
e•lacle ahllbadıja •e ı•,........ 
kUMCa tepik etmlf bir ...... 
cDnal..Pat •ulJetiacle rab
lanBUft adli,.,. yeflrtıtlr .. 

yat •• lsbraplar lçlade .,.._. 
eYde buhmanlar kOf'l .. uflar Ye 
ıenç kadıa Be1otla .......... 
kalcbrıbmıtar. ----
Vapurlarda Aylık 

Ucuz Biletler 
Tacirler lcia Yeai Bir Ta

rife HUll'lanch 
Dewlet demlrJollanma tatbik 

etmekte oldap temllltla llccarl 
ye aylık biletler bir llaflltaa iti
baren Devlet Dmb7ollaruacla ela 
tatbik edilecektir. 

Buaua için denllyollan 1 mıa
tab1a •Jnl•fbr· Birinci -talra 
Marmara mıntakamclar. B• mmta
kada bir aylık bUetler aate.,_ 
olacakbr. llanun antah•tla 
bir aylık biletlerin birinci meni 
20, ikinci. meYkl 15, lçlocl .... 
ki 6 lira,. Mblaoaktar. 

ikinci •atı ... Marmara da da
hil olduia laalde lzmirct. ltllaua 
Akdeniz Ye Samauu kadar Ka
radeniz aahillericUr, bU.tlerl iki 
ayhkbr. BiriaCi aae•ld 50, ikinci 
me•kl 42, &ç&ncll ... ki ıs 
liradır. 

Oçlncl mmtaka batla Tlrldye 
aahilleridir, lliletlerl 3 a7 mut• 
berclir. Birinci IHYkl '5, lklacl 
meYki 57, lcllacl mnld 20 Unclaf. 

Bir iki 
Sahrla 

Belçika Jlnll kadlfelerlnl AN 
man mah diye sokarak kontenıt 

jua kaçakçıhla yapaaktan mc•• 
... mıt Belalç. Faat S.tla, 
._, .. db, s.Jlhacldla. Mlllalcl
dba, Feymllah, Emin, Cevat, 
CeW, Bezml, Saltı Da•ldaı, G,
Up, Raiap, il••", Rqit .e 
Halet adlı ttlccar Ye ,Umrd 
memurları kaldancla takibat raA 
pdayor. 

.. .. .. 
MehkGm Oldul•r 

Dotr11Jol aclh bir kitap ·~ 
rederek deYletln emnl7etini lblll 
etmektea auçlu olarak ailf 
caada muhakeme edilen All 
UIYI Ye Burhaneddin birer Hn• 
hapM •ahlrftm olmutlardar • .. .. .. 
MUnasebelal• Bir Kadın 

Hayriye aclJı bir kaclm ~ 
pda mokak ortumda bir erkeldf 
mllnuebetala bir •uiJ•tt• ~ 
rtllmlf. yakalanDllf, adliyeye 
•uilmJt n teyldf edllmiıtir. 

• • • Çerkesk8ru Cinayeti 
Çerkeık6ylbade çoban RqHI 

aldlren korucu Mehmet Allaha 
daratuu din ajvcuacla ya~ 
..... mndafaa için bafka -
'-•lulmlfbr. 

.. * • 
•-nımllll lmll ... nı 

Klltlr hllkaahfa Orta.ekte,. 
lercle Tlrkç.. tarih, cojra,,_. 
'-bllpi. bi1oloji, r1Jul1e Ye..., 
denl.ı lçiD •IMbalra ile •aet' 
.......... ....., ...... •ettDif(' 
tir. ı.tlhaalar 1 Temadadır. 

• • • ••••• 
Merhum aftUkt L6tfl Flkrbdıı( 

bacllnclea enet .. ... ......... 
·~ 7.alllclemlnl ......... ı..... 
6aClaa aplaa ....... daYumİ, 
aım 29 unda BeJolla Dlrdln• 
s.Ua fflnbk ............ ..... 
lacaldar. .. .. .. 

H•r•ll•lz INladU 
Abaularla ticari Wr anla ... 

....ıanaa ••aken etmek tlzere, 
Dıt itleri bakaalıja O.el Katt•ı 
N.ma M•eaaeaclothm• a.. 
kanlıja altında Berlla'e ıfd• 
1ııe,.t1m1z d6DmDftlr. ... .. . 

latenb11I Mam-•erl 
Aakarada toplanacak alaa 

11cant Odalan koapeaiDde ı.. 
taabul Ticant Od .... Fomm 
ude Murat ft Hlmeyla Sabrlnla 
te..O •tm.ı.rl kararlaP1lmıetar~ .. .. .. 

Arabectl•r• C..• 
lakelelere b,ıtb ..... , .. " 

..... ...... aaldl,at ,.,.. 

.......... Wnlıbre kaJda lcla 
ıo •• ,.. ..._ •lhlll -...... 
... • ..üet ..... .. .... 
ı.. bıat .._,.....,._ e
a .. ı•kbr. 

•ar dcğan bir adamın 80 ppdaa Mnra clra ıehrinl slrmllf. etrafına • bakmıft çirkin 1 Benim ıaz?erimi tekrar kir edl-
Komta - Ha.•n 8•1 •·· Loncl,aoa 1 ... h adam o k09koca ve psel Loa- ı ... DlaJSJI beteamemif I 11

Amaa ae 

ı&zler~DI ameByatla açmıflar... laalnnıt- J Diz t., diye bajırma1-

u .... B. - Ya o kOıl.o ,o.r !t
tubalda •çı!aardı da Y •P.iaml ıwfıo
dakl moladan 16rae> !J •Qtl•ka " hem 
aldlrtba 1,. diye bajmrda • 
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MEMLEKET HABERLERi :l,,_,., M ....... r . 
------------------------------------------------

1 Yurtta Ziraat Harelcetl•ri 

Kemaliye Köyle
rinde Son Posta 

Kemaliye (Hu•u.t) - Çilhoroz 
Eğinin Ttirkmeo tUrklllerine ıtrmiı 
bir dat adıdır. Bu dai Kuruçay 
kaz:a11 çevresinde Yaktile Ermeni
lerin oturduğu Hauno•a k&)tlD
den iki buçuk saat uHktadır. 
Etrafı ormanlarla çevrilmlıtir, 
ortahk yeri dttz bir ova halinde-
dir. Çilhoroz çevre•lnde, Eoyahk, 
Mezgen, Korkup koyleri Yardır. 
Bu dağ, bu köyler~n }8} la11dır. 
Yazları yaylaya çıkan, lnılan 
naya inen TOrkmenler bu datın 
llı:erine muhtelif tftrküler de yap
mıılardır. Bu tnrkll onlarda• 
blriclln 

H rabldir, cl•ll l'hll huaW 
Ş bin kutu yDkaek 7ap · r J11HJI 
Tlrkmea kızı katarlam!f deYHİB 
laer sicler 1ayb11H binrlll 
Kalkın kutlar kalkıa kalkıa laaYaJa 
Kemala dedeleri ~ldı c!aa1• 
Çllhotoa 4afaaa HaAnOHJ• bea 
laer flder J•Jlaıma bla1Cill 
Bir ...... ., .. elleri ıes•ell 
Kale• abp lufaa skla , ...... 
Topa,. laallaab, barau laısmaJa 
laer stder J•JIHıaa ltiarllll 
Çllboroz yaylaıının Gtta•J JI• 

alnde T erkrah adlı bir lmılbaı 
k&yl Tardlr. Ba k&J b• ha•alide 
pek Dnlll bir ka1dlr. Kaylller 
Osmanlılar zamaDJDda birkaç keı 
aat.mıılar, hattı bunda• tlnal 
b9f J1) 6nce kwlbqlar bu Uyll 
kendi akıllanna ı&re kızılbaılana 
lalldlmet merkezi 1apmıtlardır. 
K6J, tetkike deler bir k&1dlr. 
Bllhaua k61lnleria tuhaf taJaaf 
laanlflan araıanda tarihe maledl
lea kı111Dlar vardır. Köy dvannda 
Cllhoroz daiuu• bir kenarında 
dal tepelindu haen bir kayaak 
•ardır. Bu 1U clajıa etetlnde bl
,ak bir delikt• içeri pu •• 
Hr•y• sittit belli olau. Kml-
bqlann l••m11aa pre bu m 
dotruclu dopuya uçmaia slcliyor 
" onda lbtkın• armalı•• ala
JOrDIUf. Datdan •iı iniKe dajm 
J&macmda "Mezkep., ka,I ile bir 
Tada ....-. Ba tasla ltlr den 
lçiacle oJup derede birçok tabi
mat yardır. Bwadaa latibul 
eclil• tuzlar bu laavaliü aarfıcUl
mıktetlir. 

Ba dYarcla ..ldden Saltu 
Melik adım ta•yaablr uld tekke 
•armıfo Bu ııki tekkenin içinde 
SlleJIDU Ş.U nlabıt eclilea bir 
t&rbe •arm. l!uralana pek çok 
babl io•••tllll arwada bir ele 
Farattan ,.,tiktea 10nra Kem.U
J•J• ıirecek yerdeki tq da yer 
tutu. Kwlbqlar köyltllerlnla 
aalattıldarma pe uki muhan
HJerde imamı Ali burac:lu ... 
çerken 1orulmUf •rtını o tap 
Yererek dinlenmek lzere oturmuı, 
urbnm taıta izi kallDlf eıldden 
buralarda, Kızıl batlık kalkmadaa 
Kızalbqlar ha tafl h•metJe ziya
ret ederlenaif. 

Tuzlaya bir •at aıeafede 
,ok tatla bir yol Tardır. Yolun 
•• tafhk bir yerinde iki klç6k 
laf yıtıaa ""'11r, roldan IMr 
ıeçu yerden bir tat alıı» ba tq 
yıjuu:ııo lzerine atar ve bu ... 
ntle ıe•ap kazanır çUnkl ba 
tq Jltaalanma altıada köylWerin 
laanıflanaa ıöre ll'IDİf:er yatar
•f.· Bu dYardaki k6y1Uler adam 
baflD& bir efıane aalabrlar ••• .......... .... __ _ 

' 

Hasan Keyf Bir Eski Eserler 
Hazinesi 1 w-· · 

Halindedir 
Mardla ( Husutl ) - Dicle 

nehri Dzeriade ve C.sire Ue Dl
yanbeldr ara•mda mlllttu 800 
} ı1 önce Komuk Tlrlderi tara• 
fmdan kurulduju anlaıılaa Ha
•~• Keyf tarihi uerler huaul 
halindedir. Bu ıelair ea ll1ade 
artık otullan Tnrld.ı a•••ıada 
imar ecWmlftlr. 

EJcezire 658 hicri -elinde 
Motol iati1'11na up-adıj'I sa•aa 
burada Hellıt M•ma para 
baıbralauftu'. Hua K.,f 930 
hicri yıtmda · O.maalılana eline 
ıeçmiıtir. 

Buradaki uld ..,1er lçı.. 
de bir kale, dlrt laarap umf, 
bir k&prtlnln ydobaalDll kumı 
•• bir tlzel tlrbe arkeoloji al .. 
mlaln •• kıJmetll ... rterladea ad 
eclllmektedir. 

·rarbede Una Huu oll• 
Zeyaella tl•lll old.p ..ı..ı-

maktadır. Hun K,f te •• dYa
nada bunluclaa baıka da tetkike 
depr daha bir çok eHrler var
dır. Mardin Halken bu eıerlır 
etrafıada tetkikat yapmakta, bwa
lar laaldoadald tarihi mal6mab 
tublt et.ektedir. 

350 Seyyah 
Ef es Harabelerini 

lGezdi 
bmlr, (Husu•I) - l(j()() toaluk 

lnılllz baachrah Atlutiı nparile 
tıhıimlze 350 ln,WZ Ye Danimar· 
kah HJyab ıelmiftir. Seyyahlar
dan 190 kiti Turinı klOp tarafm. 
dan temin edilen hunll bir tnale 
Selçuj'a giderek Efu harabel•ial 
prmUtlerdlr. 

Seyyahlar araaanda metlam 
ln,W. c:Uplomatlarmclan Lord 
ŞerbuJ Uı lld aaylaY, lld Dani
markalı dik •• birçok taıwa1D11 
••at yarda. 

Atlantl9 Yapuru 16000 tonluk
tur. içinde ylzme haY11Z11t iki 
tealı kordu, minema Ye tiyatro 
uloalan vardır. 500 kitillk mulı
t .. em bir yemek uloalle 450 
blriacl •••ki kamar.. Yarchr. 
Buradan Cebelüttanka ıttmekte-
dlr. 

lzmirde 
Bir Çocuk Meme Emer· 

ken Boğuldu 
bmlr, (HUU81) - Oraçreiı 

mahallesinde Ziyııpaıa ıokağında 
14 ıayıh e•de oturan Avram 
Fraakoaun kanSI Ester, Oç ayhk 
bir çocutun boğularak 6lümtıne 

.. beblye Yermek IDÇ• Ue IOl'IU 
hildmliiine verilmlftlr • 

Bayan Eater, komfUIU Ba1an 
Donum Luinora adındaki iç 
a1hk çoeutuna emziıirk• aruk-
1aau1: memul~iua aizuıı Ye 
bunuı deliklerini kapayarak bo
plmak •uretile llDmlae .. bebl-

AfJoada 7apılaa urt •narlık yet Ylfllllftir. Hiclİlle, dlkkatm• 

Afyonda Tayyareciler ;;;":;;;;;:b';· 
için Bir Abide Y apbnlıyor lzmirde Bir 

Tüccarı Dava Etti Af.,-. ( Ha•ul) - BelediJe- 1 
ahı yaptırmakta oldatu ..t ... 
arlık 1almMla Wtecektir. Kabrla
tan nba11 100 bin metre murala
baulır. Mezarlar beton •• ele ..... 
kapakla olarak yapbnliDaktadır. 
Kabriatanda aileler için GcretU 
250, fakirler icJad• 500 aezar 
,apbnlmaktacLr. 

Badema ceaueler ba .. ....._ 
tada yaı:l!acak ıuılhanede )'1-

kaaaeak •e dini meraalmdı kab
ristanda icra edilecektir. Kabri .. 
taaa bir Hazirandan itibaren c .. 
nan defnine bqlanacaktu. 

Kabriıtanın orta11na Afyonda 
ıehlt dtlfln tayyareciler lçla bir 
abide reb edilecektir. Bu abide 
6 bin llraya yaptırılmakbdır. 

Yalova Her Yıl 
Biraz Daha 
Güzelleşiyor 

!Polatlıda 
Okuuanların • 

Sayısı Artıyor 
Polatlı. (HUIUll} - Çok ... 

rimll bir çahıma lrneti olarak 
16sterilebilecek olan Polatlı ok• 
lası, 1927 J•Lada kaıaalil o za
manki ihtiyacına 16rO (3) 11nıfh 
olarak kurulmyttur. KuaDıa bll
yümeü dola11aile okula 10nradaa 
(5) 111111fa çıkanllDlflır. Geçen ,.ı 
(360) okuru bulunan okulada bu 
yıl (400Y okfllah Yardır. 

bmir (Huaull) - Hawaı ajaa
ama bmir mbaellill Ba1 Buda
lamot Izaıirin tanm•ıı tllccarla-
nadaa kitapcı Bar Ş6•• aleyhin• 
bir hakaret da•ua açmııbr. iz. 
aılrdeld F ranaaz ticaret odaıınıa 
yılhk toplanlflDda, oda reı.1111 
namzetl olan Ha•u mllm...ın 
Bay Budalamot, kitapca BaJ Şl
yenln flddetll tenkitlerine up 
mqtır. Da•• bu t•latleria dopr
dap mlaaka.. aıticemcle 
açılmıfbr. 

Mulaakemıde Frallld ticaret 
odam konlf9ll bafkaahtuu J•pu 
tlccar Baı Şarl Jlronuıı if adeliae 
mDracaat edilmifl:lr. Mahkeme 
kararanı ıeiecık celaıcle Yerecektir. 

lz111lrde Ekmek 
Ucuzluyor 

Afgon 
Nasıl 
Toplanacak? 

Uyuıturucu maddeler lnhban 
afyonlarımızın enafmı yOkıeltme 
çarelerini aramıf. eYvelemlrde 
toplama uıullerlnl dtızeltmeyi ft 

yoluDa koymayı lUzumlu prm&r 
•· Bunun için de k&ylftye •• 
afyonculara bUdlrllmek tızere Tla 
caret odalarına, ziraat mtıdOrl~ 
lerlne bir tarifname ı~ndermiıtlrt 
Ba tarifnamey• 16re bundan ao ... 
ra af1ooların alidO almırk .. 
af,oa kelleleri kazınmayacak, ~ 
JOB konak8d •e kepekılz to~ 
nacaktır. 

Çizme •e toplama iti içld 
afyon mDatalaaUluin• para111: aleti 
lu daitblmıflır •• claiıtılm~ 
tadlr. 

TDrkiyede en atızel maıı.I 
Haeık6yde yıtlımektedir. Hacıklt 
afyODlan dlpr afyonlardan daima 
ldlla fiatla aablmaktadır. 

Afyoolar toplandıktan ıODre 
JUjrulmıyacak, içine ıu, alt, r-. 
marta, Ozllm, peıtll, zamk, niıuta, 4 

çlrlia, kahak, aalm, zeyrek, afJo• 
plsldllll kahlmıyacak, temiz afy• 
Japrapna aarılarak kurutalacakıt 
br. Toplanan afyonlar demir kaf. 
•e tenekelere konulmıyacak, ~ 
tubetli 1erlerde tutulmıyacalfi 
alyoa topaldarmının ullmem-4 
için aralanna kuru afyoa yapraM 
konulacakhrr. Bu tekilde topla...., 
•• hazırlanan afyonlu daha çoll 
para edeceği için köylllnlln ok~ 
çelu.ln diye konaklı •• katıkl 
afyon yapmuına lOzum lral...
maktadır Ye ba flkll kendil.t 
içla sarada ol•tıkbL 

Oral Sporun idare 
Heyeti 

Konya, (Huull} - Yeal bt 
ralu Oral Spor idare he1etl 
bafkanlıjıoa Babalık bafmubarrlll 
Nam Oren, lldaci relalip Ba1at 
V..U. Karaak, aahklara da Bet 
JU Seher, Kemal Kaynak, R-* 
Sel, Nbam Ermeral, Bedri ı.ol 
Hçllmitferdlr. Oral Spor apord 
bu ıubuinde çahpcaldlr. 

Gaziantepte 
Falcılık Yapan Bir Y .. 

talak Yakalandı 
Guiaatep, (Hu•al) - Bur• 

da lfllrDkclllk •e falcıhk yapaa 
mefl6ç bir adam 1akalanllllfbrt 
25 yqında •• yatalak bir leDf 
olan bu adam ıaiptea haber T.,. 
dijiae halkı laaadmn11 Ye buall 
ftlile ederek birçok ıafdilled 
bndlrmıfbr. Mefliç adamın a• 
llaraftur. Hakkmda kanuni t. 
ldbat yapılmaktadır. 

BUTUN ULKE.Yt 
HERCtUtf 

TAKViM 

Y alon (Hunıl) - Akay ida
reli Y alon kaphealaraam iman 
ifia• ldewam etmektedir. e. ,.. 
Kaphc11larda balina her balamdaa 
DatlJaçlanm karfllayacak ••nüler 
1ap1Jmıftır. Çiçek bahçeleri daha 
güzel tanzim Ye teowlr edilmiftir. 
Bahçeler• çiçek fldam J•tiftirmek 
lçia 1enl ıerler yaptmlmaktadır. 
Bu yal ıelnler Y alo••JI ~·11 
yıldan daha çok ,nzelleflllİI •• 

ı 1 ı&llenmiı bulacaklardır. 
Talebe ,.yıSI aıalı yuka· 

laer yıl (SO) kadar fulalaımakta 
oldup:ıdaa okala buıOnkD ihti
yaca bile karfl)ıyamamaktadır. Oka
lanın kendinel 16re kDtOphaneai, 
akonryomu, teniı ıabua, mtlzul 
oldutu ılbi okulalılar da HilAJiaJı. 
mer geııçllk teıkilltı · kurmuılar 
•• ktıçllk bir eczane yapmıılardır. 
Okulalılar bot zamanlanm oku• 
tanlannın bakımı a:tında •ilence 

lzmlr, ( Huıu.ı ) - Bu hafta 
UD ftyatlanada clltlldlk Yardir. 

Belediyenin m fabrika11 da lgltw 
me lcretlerlnl yandan qafı3 a 
lndirmiıllr. Bu itibarla hmirde 
ekmek fiatlannlD on para iDdlriJ. 
meal lmkla dahiline pmlftlr . 
Belediye daimi eactlmeDl ekmek 
ftatlan etrafında arqbrmalar 

Gla 
JO 

PAZAR 
21 NiSAN eaa 

"-•• 
165 

AraM R••I 
17 Muhur•• U54 8 Nlaaa 1151 

Yalalt ~1 Va .. t1 Val&lt Ea .. ı Vuat 

----ı- ~ 
10 • 5 H Allf .. • U - il 54 ..... 

6tte 
lldacll 

1 18 it 12 Yata 1 S9 20 S2 
1 OS il 00 lwHll Ol le 3 M 

Adınadı At Kotalın Glnl 
Oluyor 

Ada•a, ( Huaaal ) - Cuma 
,O•I tehrlmiıdı yapılan at kOfU'" 
lanaı binlerce halk ıeyretmlftir. 
Koıular çok ıtızel •• beyecanll 
olmuıtur. Kazananlara mllkifatlar 
Terllmiftlr. •• okumakla ,eçirmekteclir. 

yapıyor. 

Polatlı • Haymua Yılı 
Ya111hyor 

Polatlı (HuSUll) - Polatft.Ha,. 
mana yolunun yınidea lllf&llD• ~ ~ 1 
karar yerllmlftir. Yolda ,.mdenDft OS 
18 m•m•• in.. edilecektir. Tq l).O.K ~iR rı. 
karma ve menfez J•pma ifba• l &lJTUN ULKDI Hf.R QJN DO 
Maraata baflanacakbr. 

.,. 
DOLASAMAZSINla 
FAKAfl 



( sı,...ı A1nti) 
Japonganın 
Müslümanlara 

terk.ıtitl•• fliliülr, ... 
fimdidea •uftffakl1etll ltlr ıurette 
atılmıı oldutunu 161teri7or.-Silr•YJ• 

Aınerlkad• lhtlprlık n ı .. 
elzUk •ııorta• 
V~ 20 ~ A.) ..,.. M•b· 

allar m~ adyatlik 'O lplz..ı ur ır.,.. ~1ar o.a-.. ••• 
proJ.,t tUvlb .cıenk AJ• ••ot 
llllne ,andermlttlr· 

aaatci Tllı111'APllaB 

Bitlere 14 Bombardıaaan 
Verildi 

FransızMalıaripleri ltal-
gada lgi Karşılandı 

Masolbıi · .... · ı;p;~y;• " - •rl 

Çolc Mühim Kargaşalık ! 
Bir Nutuk Söyledi Anarıiat~ Y_,.i ~ir Ni-

P r1ı 20. ( A. A. ) _ Blltlla mayıı Yapb u 
• ' Suapne, IO (A.A.) - A...-

ıaseteler, eald Fransız muharlb- tilt • Sindlkelilt'lerba p..nı,a 
ı.a.. Roma• ya}lllu lauaretll Wta.. lpr.aıacle konır• ekclft. 
tuahlratta1tt •• Wlhaıta :Mefu9t meleriae lıtlktmetç• mOaaade 
tollnl • Ro....... lrad ettiği nu- edilmemesi tızerlne Din •ttlklerl 
tuktaa elıeami1•tl• bahHtmakt.. grev, yalnız lnpat aaelulae 

E,.knı 
Efll•ndirllen 
Kızlar 



6 Sayfa 

_L __ ..__ ____ ~---~I!--

Dünyanın En 
Zengin Manganez 
Madeni 

Johanneıburı- Kap mUstemle-
Cenubi keıinin Postmaa· 

huri kıamındakl 
A/rllcada Manııanez maden-
balunu.fOI" lerini asri ıartlara 

göre iıletmok için buiÜDler<le 
neticelenecek olan konuımalara 
başlanınııtır. Yapılan tetkikler bu 
havalideki Mani~nez madenlerinin 
dünyanın en zenginleri olduğunu 
ve hemen h~men tükenmez dere· 
cede bulunduiunu meydana koy
muıtur. Anglo • Transnal kum· 
pany81ilı itin roalt cihetini temin 
edecektir. 

* Rio-de-J neiro- Brezilya draat 
Brez ilga bı:akanlığı tarafın· 

dan matbuata ve· 
pamukları rilen haberlere ga. 
Bozuldu re bu yıl pamuk 

r koltesi, bilhassa Sao - Paulo , 
eyaletinde, Korukera deailen bir 
böceğin hasarına uğramıştır. Zarar 
mlkdarı yUzde otuzdan fazladır. 

* Parlsten yaııyorlar- Amerika 
Amerika _ ticaret itleri mUı· 

teıarı bay Hull 
Fransa tarafından Fran-
ticart1t ıızlarla yapılan 

anlaşnıaaı iptidai koouıma· 
lar takip etmekte oldukları mU
aait yolda neticelenirse, Franıız 
ve Amerika bUkfimetlerl arasında 
resmi olarak bir ticaret anlaş
ması için konuimalara bat
lanacaktır. 

Bu konuımalann ıonunda bir 
ticaret anlaşmaıına varmak ihti
mali bu yıl kuvvetli iÖrllnmekte· 
dir. Hatırlarda olduğu üzere bu 
iki memleket arasında yapılan 
1932 yılı konuşmaları hiçbir neti· 
ceye varmamış ve o vakittenberl 
iki taraf ta her fırsatta plımnn· 
hklarını ileri sUrmUştll. 

* Blikreş - Romanya Hnayiine 
ham madde bul· 

Romanya mak meıeleıi ııkı 
kontenjanı konte11 jan tatbl· 

katı kartısmda imkansız bir hal 
almıştır. Bunun üzerine ınallyo 
nezareti bazı maddelerin konten
jan harici ithalini karar altına 
almııtır. Fakat ' koıulan ıarta 
göre bu fazla ltbalit bu mil· 
essoselerce yapılacak ihracatı 
kıymetçe geçemlyecektlr. 

lf-
Rovalden yazıyorlar- Menıucat 

Estonga do: maddeleri için çok 
S ll müsait bir devre 
a~ay •- geçirmekte olan 
ııgor Eıtonya mensucat 

sanayiine büyük ehemmiyet ver
meğe baılamııtır. Yer yer yeni 
fabrikalar kurulmakta ve eski 
fabrikalar da yenilenmektedir. 
Hükumet, mensucat fabrikaları 
için getirilecek makineleri konten· 
jan harici tutmuştur. Makine ıipa
rişlcrlnin çoğunu Almanya kar• 
şılamal<tadır. 

--------------------------,, 
Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından (*) 

Beyin Tilmörü 
Bir adam bana ıinirlerinden §İkl
yet etti. Şiddetli baı ağrılanndaıı 
muztarip olduğunu söyledi. Ekaeri
ydle baı ağrılarından ıonra kuıtu. 
ğuırn ve adeta taı k:eeildifinl 
anlattı. 
Gözlerini muayene ettim n ıu 

neticeye vardımı }ju adamda 
beyin tümörü nr. Bu huıalılr 

gözde eaerini göstermeyfl baıladı· 
ğı zaman ameliyat lazımdır. Ken
dieine bir operatörle görtitmHini 
tavıiye ettim. 

------------------------l*J Bu notları kealp uklnyıa·:ı:, yahut 
b"r alblime y11pıttırıp kollekalyon yapı
nııı.. Sı~ıntı &amanını:ı:da bu notlar bir 
doktor gibi lıııdedınıza yel ıcb llr. 

SON POSTA 

Bir Saatçı ile Konuştum 

S atler De · nsan G • • dir. 
Mevsime Göre Nezlelenir er 

Divarda uılı duran aıma sa
atlerden biri uzun uzun on biri 
çaldı. Ses, küçük dUkklnın içinde 
bir kurıun ağırlığlle çınladı. Sağ
da, solda, maaa Uıtlorinde, raflar• 
da duran saatle
rin "nabız ,, ları 
bile yavaılar gibi 
oldu. 

- Tık tıkl. 
Tık tak!. Tık takt.. 

Saatçi Ali 
Rıza, bu, bUtUn 
küçük saatclkle-

rin yüreklerini oy
natan keskin ba
ğırışlı asma aaa
te, gözlüğUnUn 
üzerinden bakb 
Hiddetli gibiydi. 
Haklı değil mi ya? 

Bu dtıkkAn bel
ki bir doktorun 
laboratuvarından 
çok daha kala-
balık.. Uzerlerl . 
küçük ııgara, -----
teneke, mukavva kutularile dolu ı 
masalarda, en kUçUk iğnecikten, 
en bftyUk törpUye kadar hepıl 
var. Köşede, bucakta, duvarlarda, 
karıı raflarda 1aat, aaat, hop 
aaat .. 

Hasta koiuılarına yatırılmıı 
biçareler gibi, bunlar da tedavi 
bekliyorlar. Bazıları ince u Tık 
tık!.. ,, larlle öksürllyorlar. Bazı· 
ları da felce uğramıı gibi ıuıu
yorlar. 

Saatçi Ali Rıza, küçük, bir 
demir parçasını törpU!.arken 
takıldım: 

- Ustam hani sizin de dok
torlardan farkınız yok. Yalnız 

' viıitelerde ln&aflısınız galiba !.. 
Bay Ali Riza yine gözlUğünUn 

UstUnden bakarak güldli: 
- Evet, bir nevi doktoruz Ye 

vlzitelerimizde inıaf karıııktır 
amma, ayrıca insaf paruı alma
yız. Biz de, doktorlar gibi teşhiş 
yaparız, ilAç veririz ve tedavi 
ederiz. Aradaki fark ha1taları· 
mu.an mahl6kattan olmamalarıdır. 
Buna mukabil biz hastalarımıza 
takma kalp, takma ciğ'er, · takma 
bağıra"k takabilecek kudretteyiz, 
De~ll mi ? Hangi doktor takma 
bir kalb takabildi ?. 

Eline kUçUk bir ceb aaatl 
almıf, yava9 yavaş sökmlye baı· 
lamııtı: 

- Zaten bizim aaatlerimlzln 
haıtahkları, ekıerlya fada bassa• 

Biz, işte Bu Hastaları 
Tedavi Ederiz 

ıiyetlerlndendir. Uzun Hnelerden· 
beri, ıeatçllik yapıyorum, bu 
zanaatı Londrada öğrenip, tahsil 
ettim. Fakat böyle olduğu halde, 
elime verdikleri bozuk bir &aatln 
hastalıtım bir anda tethis edemem, 
uzun · uzun araştırmıya, saatin 
vasati 56 parça tutan kııımlarını 
bir bir aözdon goçlrmiye ihtiyaç 
duyarım. 

Elindeki kUçlik maıa ile, maaa 
liıtUne koyduğu cep saatinden 
mini mini, gözle görUlmlyecek 
kadar ufak parçalar çıkarıyor, 
bakıyor, bir kenara bırakıyordu: 

- Bunun için de, tıpkı bir 
doktor aibi, haıtamı ameliyat 
masamın üzerine yatırırım. Uıul 
uıul ıökor, benzin içine koyarım. 
Sonra el ılirmeden temizlerim. 
Böylece .... 

~artı maaada duran pertevılz 
makineaini önüne çekti. Saatin 
kUçUk aletlerinden birini pertev
ıizln altına koydu: 

- Böylece benim rontkenim 
ile uzun uzun bakarım. Bakmak 
ta, yalnız bakmakla kalmaz ha r. 
Eh, her lnıan bakar amma, bir 
ıey aörcmez. Hiç zanneder miıiniz 
ki, ufak bir toz parçaı• veya 
rolnlmlnl bir çatlak aaatl bozmuş• 
tur. itte ben bu bakmakla bu tozu 
veya mini mini çatlağı glSrllvcri
rlm. Iıte bizim tethiıimiz budur. 
Sonra da tedavi başlar. Duvar· 

1 
dakl ıaatlorden biri yine "çmnr,, 
diye haykmvermlıtJ. 

- Ac~mi veya cahil bir dok· 
tor nasıl hastayı iyi edemez, 
bUıbütün kötU bir hale ıokarH, 
acemi bir saatçi de ayni işi ya
par. Mesela, eline saatini alır, . 
öteıinl berisini törpüler, eğeler, 
teıhlı koyamaz, saatini bllıbütlin 
berbat eder, elinin verir!. Sonra 
ılı: 

"Vay efendim, aaatim bozuk 
çıktı!,, diye saati aldığınız yere 
çatan!. 

- Peki ustam, bu saatlerin 
hastalanma ıamanları filAn ... 

- Var.. Hastalık mevsimi on· 
lar da nezleye, öksUrUğe yakala
mrlar.. Meseli yaz .. Saatler ekse· 
riya uzun bir gevıemo, tenbelllk 
haatalığina uğrarlar. Öteleri, berl4 

leri -lnbiıat eder, yUrUyemez, oy• 
naıamaz. Geri kalırlar. Kıım da 
soğuktan kurtulmak için, yaht da 
koşup kızıımak için... Ha, koıar
lar değil mi?. ileri giderler!.. 

Saatçi Ali Rıza Gülüyordu: 
- Hele yaz ııcağında.. tıpkı 

ııcaktan nefe1 tıkanıklığına, 
sektelkalbe uğrar gibi " cart!. ,, 
diye zemberekleri kırılır, dururlar. 

Uıta, elini masaya uzatmıı, 
binblr demir parça111 içinde bir 
şey arıyordu: 

- Bidm meslek te takımı 
taklavatı en fazla olan bir 
meslek.. Bir bakarsınız ki, ucu 

Havadan Sudan Geçinenler 

Kamil 
Sermaye dodiiin ıey nedir 

ki bayım? Benim dünyada bir 
inamın parasıı kahıma aklım 
yetmiyor. lnıanın gUndo iki papel 
olıun klvırmamaıı için iki dirhem 
akıldan bile mahrum olmaıı li· 
zımdır bence •• 

Çavuş 

MeselA bon.. On para aerma· 
yem yoktur. Bankada değil, ma· 
halle bakkalında bile yllz paralık 
itibara tabip d.eğllimdlr. 

Fakat buna rağmen, Allah 
bereket versin kazancım günde 
birkaç papeli buluyor. Gül aibi 

geçinip gidiyorum işte! 

KAmll çavuı, zeki bakışlarım 
gözlerime dikti ve pltkin kurnaz 
bir eda ile sordu: 

- Ben ne alıp ne aatarım 
bilir mlain? 

Ve bir tahmin yürütmeme 
vakit bırakmadan ilave etti: 

- Hani şu, hor gördüğün, ve 
her gördüğün yerde : ·• hoıt J ,, 
diye kovduğun uyuz, sıska sokak 
köpekleri yok mu ? lıte onlardır 
benim velinimetler;m.. Yani kö· 
pek ticareti yaparım ben 1 

Merakla ıordum : 
- Onlara kim metelik Ye· 

rlr ki? 

o aynı pitkin ve kurnaz 1ıü-
1u,ıe cevap verdi : 

- Bayım... aatmasını bildin mi 
köpek değiJ, haıa huzurdan te· 
zek bile para eder. 
SatmHını bilmedin midi; elmu 

taciri olsan, müşterisizlikten si· 
nek avlar, avucunu yalarsın 1 Her 
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Kari Melctubları 

, Çarşaf, 
Peçe Ve 
}'abancı Dil 

Sık sık tesadüf ettiğim ve Ay• 
valıkta fena bir manzara teıkil 
eden bir ıeyden ıikAyetçiyim!Yüı• 
lerine kalın ıiyah peçeler, vücut• 
lanna toprağa kadar inen ılyab 
çarşaflar geçirmit olan bazı ka· 
danlar, kaaabada yabancı bir dil 
konuıarak geziyorlar. TUrklüğll 
bu ıekllde acayipleıtlrmek, başka 
bir li1anla konutarak öz ve gU• 
zel Türkçeyi lstihf af etmek doğ
ru muqur?. 

Ayvalıkta okuyucularınızdan 
M. ROştil .............................................................. 

tertibatlı bir iğne, bir ınatin 
hayatına değer olur. Eh, ne 
yapacakıımz?. Bunların içinde 
uğraımels'. ta bir nevi zevk amma, 
erbabına göre.. Mesela ıtmdl 
saatçiliğe hiç heves eden mektept 
iller yok. ille de ille katip, memur 
olacağım diye tutturmuılar, aidl· 
yorlar. Bu yüzden de bizim meıı• 
leğe hep okumamışlar geliyor, 
yapamıyorlar. 

Diyorum ya, bu it zihin işidir, 
birçok 1aatçiler aaat Uzerinde çok 
fena teılr yapacağını bilmez, 
çalııar. Halbuki kUçUk bir ter 
damlaıı aaatin içinde kuruyunca 
toz tutar Ye lıletmez •.• 

Saatçi Ali Rıza, bana aaatln 
parçalarını bir bir ıaymağa baı• 
lamışta: 

- Tulumba, tabla, rumuyan, 
maşa, mandal, pandül, çark ..• 

- Ustam, mUıterilerle aranıs 
naaıl?. Galiba aen do ılkAyetcisln ?. 

- Bazılanndan, halden anla• 
mayanlarından.. Mesela bir gün 
biri geldi. Bir saat verdi: 

" - Tamir et, kaç kuruş alı,. 
ıın?.,, Dedi. Saate baktım. 75 
kuruıluk blrıoy.. Fena bozulmuw. 
Birçok yerlerini yeniden takmak 
!Azım. l 25 kuruı istedim. G6zls• 
rint faltaıı gibi açb z 

- Yahu, 125 kurut lsteni!' 
mi? •• Saat 75 kuruıa zaten canım? 

Fakat bilmez ki, 50 llrahk bir 
saatin tamirinden daha çok bir 
zamanımı bu boıulc aaate ha1re0 

deceğim. 
Sonra müıterllorlm arasında 

çok tuhafları var. Saatlerinden 
hep ılkiyetçl.. Muntazamen bet 
dakika geri kalıyor 1.. Dlyip du• 
rurlar. Halbuki ayar ettikleri 
saat te beı dakika geridir. Onlar 
bunun farkında değiller bile!.. - >f-

--=· ... •••• • • 1 1 • • ::ıı a.::::ı=:ıı • 1 • ·~ • .....~ 

ıeyln olduğu gibi bu köpeklerin· 
de alıcıları vardır. Yeter ki 
meraklısını bulasan ; ve uyuz kö• 
peğl .. cins ,, diye yutturmasım 
bilesin. 

Me&0lA ben ala aata, bu işin 
erbabı oldum. Cinı diye yutturu• 
labilecek köpeği de ; bunu yuta• 
cak, yutabilecek meraklıyı da göz• 
lerJnden, tıp diye tanıyorum, an• 
lıyorum. 

Vakıa hergUn bir it çıkmaz 
amma, ben, elli liraya k<>dar 
köpek sattığımı çok hatırlarını· 
Elli lirayı cebe indirdim miydi, 
on alln sırtUıtü yataam da umu· 
rumda olmaz ! 

Mesela ıu gördUtUn köpek .• 
Ben buna dört kilo su içirdlp1 
miydi, karnı davula döner. O 
zaman da bunu, merakhnın en 
açıkgözüne besll av köpeği diye 
en azı yirmi kağıda sokarım ! 

Köpeğini sürUkleyerek uıak• 
latırken güldÖ : 

- işte böyle Bayım.. En 
bil} Uk marifet açıkgöz olmakta 
ve it bilmektedir. Dünyada bU 
enayi bolluğu varken para, set• 
maye tasası çekenlerin akıHarıP= 
ıaıayım ben. Enayiden bUyli 
ıermaye mi olur açıkgöze ? 



-v;; v.;a;;; m;;·;;;.i:i·~~ci~ .. ;~·s~u;··;:;;;;;;.-····H~;;ns;Me;.idc-;;-p~~ 
~~~~~~~h~tv;~k4~ii~~~~·)(!)J yetinde Bir Yak'a: 

"Ne Sihirdir, Ne Keramet, 
Elçabotd ğ Maı:ifet,, 
10 Franktan 100 Frank Çıkması .. 

1 

• udiuyl bir Fran111 ıaz.. - San' atiolz Dedir? 
tdiiacle ebd.ır, fakat bunclu - Hokkabaz! 
Frauada cereyu etmfl olacatıaa - Hokkabaz mı? 
hllkmetmeyüd&. Zaten ita Fr_. - &~ ........ tWDW eh 
............. ,.. ..... ..... .......,... ı.-.. ...... ..... 
... ........ ·~· .. bir ltaalrnotY.w.t 
... ., •• ,...... ........ • ~ .......... •1" 
~ llkuatılara .._, ol- \'ltdü, eaehi ele •••ıretlat p 

_..,anak lpa bacBseyl laayall bir -"termeye koyutarl 
memlek•tt• cereyan etmiıtlr, - Bir, iki, aç. •• fsaloma. ba-
4.Y•ı Bir 1abaacı, puaportunda kanız 10 fraapua kaybolduı lftı 
1-* :olu ikamet mldcletmlla onun Jft• sel• baakaot. ba-
111ablm.. ~ l>a memleketia kmızl 100 franldddır. Buyurunas, 
poHı mltltlriyetiae mtlraeaat •d•. ahlUll Ve 1•bQt;a lttecllji ikam .. 
Memur daha k..ıwndea la- ftlika8'DI alarak oıtJda•rJ 
DD• pyha • o~ Wle Fl'llllll ...... ~ 
anı..... bu •llraaatı ltapap ....,...,. da ... ~ 
bajarmalda lwwaJar. EaeW •ı.. Ba fıira71 W. Wr ob111ca-
idlıil ,Wç bowu. ........ ,... •• -~ .talll hayali .. 
....... Nilaa1et ..... .. ........ ..,.. •tmlt olclaP 
k6n bularak .,-n 

2 
te;la PJf! ....... 

Görünüşe Gör Hükü,..--. 
Vermekten Çekinmeliyiz 



8 Sarfa 

Tefrika No: a 
DUnkU Kıa111ın HUllaasa: l 

Pragda gllnetli bir sabah .. 1938 
7Jlıoın 29 Kanunusaaiıiode yeni 
Çek hariciye neaaretiaia genit 
bir odasında Çekotılovak naıı

rile Amıan Hfiıi kartı karııya.. 
Alman •liri, Alman yanın 
en büyük ve kıymetli batına 
yapılan ve nıuwaffak olu· 
nanıayan bir ıuika!lttaa dolayı, 
Hrt bir ültimatom nrmlştir. Bu 
arada Çekoılonkyada bulunan 
komıiniıtlerin ve Alman devleti 
al~ybdarlannan derhal hudut 
harici ectilmeaini iltiyor n 
nuara uzun bir liıte nriyor. 
Nazır ıof illanlıhlda iti uzatmak 
ve nkit kazanmak fikrindedir. 
Muhavere naziktir. Fakat orta
hta hakim olan ha._ iı• o ni1-
bette n i9ten ioe IOğulctur. 

- .. ZatiAWeri de takdir bu
JUnlrlar ki, bu meHle hakkında 
kat't bir ceYap ••rmek 1allhiye
timin haricindedir. • • • • Mamafih 
talebinizin derhal -.e tamamile 
•azandikkate ahnacaj'lna aizl 
temin edeb1llrlm. Bu bapta makul 
Ye icrua kabil he11eyln yapılaca· 
tını hllkftmetlnlze bildireblliralnlz.,, 

Çek nazın ...ıni zorlukla kont• 
rol edebiliyordu. Bu sırada Al
mu aefirl, llatenin tekrar eline 
tutuıturulduğunun farkına varda 
•• bundan biç de hotlanmadı. 

Bakıılarını pencereye çeYlrdL 
Tam kupada Praı tehrl Yardt. 
Bura11 bir krallık ıebrl lkn kral 
W nceıloua tarefından İDfUlna 
baflanılan Kateclralua d&t kulell 
ı&ilnDyorda. 

Ba kulelercl• lcl ıotik. 
cllrdllacllal ile barok tanmda idi 
n her iki diplomaba da pek iyi 
bOdikleri aibl bundan •im Hne 
enel Almaa toplan tarafından 
111almıı •• billban yeni bir tarz· 
da yapılmqb. O •aldt bu toplan 
at .. leten Ye patlatan ela bir aul• 
tefehhllm, bir aalapmamazlaktan 
bafb bqeJ delil ml leli? 

- "Bir hata, çabucak yapıla· 
bUlr, fakat onu neticeleri une
lerce allrebilir.,, dedL 

Almaa •firl. meYkilaln icap 
ettircliii relllll bir neıaketle ... 
llm Yererek Alondaa çıkb. 

D 
Careue Longton o rece içi• 

Perdlta Ue buluımak Dzere ken• 
diaine bırakılmıı olan Lady WaJ. 
fordun apartmanuada uyamk olarak 
1ab ordu.Yarın arkadAfİ)e maja
..ı.n dola11p alacaldaruu alacak, 
.-c• nparlle O.tanda hareket 
edip oradan ela tatil mlddetlerinl 
aeçlrmek lzen Prap slde
celderdl. 

Perdita o aabah (\V arwlclaahl-
n) den Loaclraya ıelmiJti Ye timdi 
biraz ltedeld yatakta 11J11makta 
idi. Aralarmcla ıekJz 1•1 fark 
nrdı. Znl ve tablatlan ara110-
dalü farklar da bunlann doatlu· 
junu bir kat daha arttırmakta idi. 

Praıa &itmeleri auf P•dilaalD 
utın iç neti. 

Laurc ace Norton orada, lngl
liz •efaretinde ikinci kltip olarak 
bulunuyordu. Anası Ye babaaa 
kızlarının Laurence ile evlenmuinl 
İat.e) orlardı. Zaten Perditama 
.albi de buaa muhalif deiildi. 

Caresıe Langton ılmdl bu 
meseltyi dttılhldlkçe, ona bu 1e
yalıati kararlafbrmağa •vkeden 
•bebi bir tor~ll tayin edemiyordu. 

Hak;katen Perdita;a bir iyilik, 
bir arkadatlık mı yapmak l:.t .. 
miıti, yokıa kendisi Launnca'I 
tekrar prmek arzilauu mı kapıl· 
mııb? 

Careue bet HH enel Ge .. ald 
1..anıton ile eYlenmiıtL Kccasının 
kendiünden oa 1ekiz y•f btlylik 
olmasına rağmen bu izdi•açtan 
fİklyet etmeıine hiçbir aebep 
yoktu. KGCUUllD hariciye nezare
tinde oldukça mühim ve meı'ul 
bir •azlf eai vardı. Fakat bunun 
ne olduj'uau aonaatz bUmezdL 

Careue laayatta ıittiği iıtika
meti tayia biselnden mahrum bir 
kaduach. Çantu:nda1d bonlduk 
parı11 1aymazd1 bile. Vapura 
J•titecek trenin kaçta kalkacağını 
aormağa da Uıeniyordu. Ona ne? 
Bu tibl tizllcll iflerie uğraıacak 
bqkalan vardıf N;tekim ba gibi 
itleri fiındi Perdita'ya bırakmıftı. 

C.re-'ln Hatınlan 
Caresıe yatatında ayamk ya-

byor •• tehlikeli düıllncelerle 
oynuyordu. 

Bundan altı mene enel Lau
rence Harton ile hemen hemen 
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ı 
k~t dairedeki iflerl onu ıeç •a
kite kadar alakoyacakb. Bildik· 
leriai, korktuklarım bafka!arnaa, 
hatta kan11na b:le .&ylemek caiz 
olmadığından kendiline telefonla 
Yeya mektupla bile haber gön
deremezdi. Fakat yine en makul8 
iki aabrhk bir mektup yetiftir
mekti. 

Karuıma dıtan çıktılı yaJdt 
atl• yemeklerini ekaeriya Forater 
lokantasında yedijinl hatuiadL 

Ale'.Ecele fU aatırlan kara• 
laclı: 

Sevgilim 
Havama gittikçe bozulacağl 

ft bu gece denizin çok hrbnah 
olacatını haber aldım. Merked 
Vvrupadaki ba•a ıeraiti de çok 
fena lmit- Havalar dOzelinceye ka· 

dar birkaç gtln için bizde kalmasına 
Peıdita'dan rica edip kendilini de 
beraber "e•e rtir. Her halde 
b67le hareket etmeni çok rica 
ederim. Ku•vetll bir sebep olmua 
aon dakikada böyle bir ricada 
bulunnııyacağımı pekill bilirsin. 
GörGttftğllmftzde tafs:llt •eririm. 

(j•aJd 
Kıskançllk? 

Gerald'ın dütUndOğll gibi ağle 
yemltini Forster lokanta11oda 
yemişlerdi. CaresH yemeğini bi
tirmiı Ye aigarasını yakmııb. 

dile dtlfecek derecıde •kı bir 
mllnaHbette bulunmuştu. Bundan 
kocasına bahaedip etmediğini batır- r 

(Arka11 Yar) 

layamıyordu. Onun bazaa ayl• Nt• b t i 
lbanılmu açık .azllllOk •amanları 0 8 Ç 
olardu ki aradan birkaç Aat E ı 
ı•çtlkten aonra bu tabiatine ken- czaneıer 
ditl bile kızardı. Fakat dün, Bugece nöbetçi ecsueler ıuıılardın 
kou11ndan ayrılırken, kocaıımn l.tanbul tarahı Şehsadebap 

di 
,__ (Hamdi), Cerrabpqada (Şeref O.. 

pruruaun late "il -dar keadl- 111), Fatihte (A. Kemal), Topkapıda 
9İae allka ıhtermelllNİtle im- (Nuım), Samatyada (Rıd•an), Ciba-
mıı Ye W aruıacla bu eaki ilde (Necati Ahmet), Eyilpte (Hik· 
mlaı .. bete clair yan taka. met), Gedikpqada (Aıadoryaa), 
yan ddcb lhtlyaw bir lk Fenerde (Emilyadi), ı Çemberlitatta 
a&ylemlftL Kocam bunu beldeail- (Sım Ra11m), Bahç~knpıda (Salih 
mlyen •• bir omuz ıilkmeal 'feya Necati), Bakırköyüade (HilAJ), 
bir be mi Beyoflu tarafı: Yilkl't-kkaldınmda 

te ull • ıeçlitlrilmlyecek (Vinikopulo), Galatasuayda (Gala-
derecede dddl tellkkl etmlftl. taıaray), Fındıklıda (Bllı\I), Şlılide 
E-.et, koc.. b.Syle ıarip bir (Şitli), Kuımpatada (Merkez), Baa-
adamda. Ne dllfllndOp, neler köyde (Hallı:}, Kadıköy tarafız Mu· 
bilditl keatlrilemlyen bir adam... nkkiıhane caddHi (Leon Çubuk-

Caresse 1.ecenin atık6netinde lıyın), Kuşdilinde (Huluıi Oımao), 
bari• dllflbıCeler Ye hayallerle BttyflkRtfaıta fHalkl. 

oymyor, Perdlta iM, dllnyada hl~ ÖIUm 
bir dlfllncell olmıyanlar ıibl Zaman kitapbane1l aahlbl bay Mi· 
rahat ralaat ayayorcla. aalua &eYceai l:ayan GOlizar din Yef at m etmiftlr.Cenazeai bugün Beyotlu bahlc 

Gerald Lanatonan 
aeuretladeld od ... na 
pdl ve muuana 
bir tlfn telaraf koyda ı 

Hariciye 
bir kltip 

açflmıı 

• Blras mlhlmce efeadim; 
derhal ılrmealzla aaftfak ola
cap dlflDdlm ele...,, 

G•ald telırafa aldı, okudu ı 
"Haklan war Beeatoa,, dedi. 

Hem• tth sltlr.,, 
T......,. puafe etti " kltlbe 

YerclL 
Yalnız bhnca, c.,....•ı dl

flnmiye bqlada....... Pr111da n
dyet hiç te iJI cleiildi •••••• Onan 
fD •rada Praıa sitmui arbk bir 
delilikti...... Oç 1eoedenberl Şarki 
Avrupadalri kazana cl;kkat ediyor, 
banon kayaayacap zamam bek
li}•orda...... SteeJe afak tefek 
.. ylerden korkacak adam detDclL 
Hakiki bir aebep olmadan b3yle 
bir ikaı telırafı ç.kmezdi ...... 
Biaanaleyb Ca ..... e'in hareketine 
maal olmabyda L. Fakat nual ?. 

O, ancak gece vapurlle O.. 
tanda hareket edecekti. \'apaİ'Ua 
hareketine epey ••kıt warda. Fa-

JJH•n Ermeni klliıe.lnden ıaat 4 de 
kaldırılarak Şiıli ermeni meıarhtıaa 
.aıldedllecektil'. Meruimde bulunmak 
anu edenlerin ıaat S de kiJiı,de bu
lunmaları rica olunur. Allah rahmet 
eylesin. 

plerir. Eaaaelenle Wu••• Flatl 
l.tubulda 151 kuuftv. 
A*- ı O.•tda po9ta kat • 1255 
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Kadınlar Bu Akşam Bü
yük Bir Miting Yapacak 

( ...... ı iaai yösci• t 

lildedle temua girifmlt, " bu 
temaalar neticulnde, aillbaızlan• 
ma yolunda çal11acak koca 
bw kadm komal1oauau kar-
maya mnaffak 01-fturl 
DedL 

Madam Afbi'aln, bu kongreyi 
lmrabllinek için Myahatta bu
londutu 11rada, Loadraclakl 
birlik merkezinin g6ıterdlli faa
liyetleri de anlatan madmazel 
Gourt' ua ba raponı uzun allar 
larla kartılancL. Son söz alan 
birlik ••m•clan madmazel Do
rotke Von VelHn, birliğlq 

buıllnkl Yazlyetinl anlatan uzun 
raporuna okudu. Mlteaklbea 
birliğin Londra merkez büro
su kltibi umumW manmazel 
Bonpu'ın feykallde faaliyeti 
anılmıt. ft konp tara• 
fmdan k•dWa•, bu hizmetlerine 
mukabil gtızel bir el çaata11 h .. 
diye eclllmlftlr. 

Sonra mesai birosunun raporu 
ye madmazal Walinin tifahı iza
hatı dinlendi. 

O sırada madmazel Emili• • 
Goured ikinci def• kllraiye ıele
rek liirlikle Uluılar kurumunun 
teşrik mesal!eri hakkındaki ra• 
porunu da. okudu. 

Birliğe yaptığı yardımlardan 
dolayı Ulualar kurumuna teıek
Jdır telgrafı çekilmeal için yapa• 
lan teklif de ittifakla kabul olun
du. Prensu Radztv;e kllr1D1• 
çıkarak; Uluılar kurumu umum 
kltibi aıf at ile bilmukabele t .. ek· 
kür etti. Ve nihayet kongre 
icra komiteainln k6lelik meaeleıi 
hakkmda bazırladıit teklif rapo
runu dinledi, ve ittifakla kabul 
etil. 

O 111rada blrind bafkan vekili 
madmazel Ro~ Manua; kongreye 
Berezilya murahbaı!ar heyetinin 
de latanbula muvasalatını haber 
verdi. Bu mlljde de aevlnçle al· 
kıtlandL 

Roza Manus kllrılidon lnmedea 
ev•el: 

- lıtanbul belediyeli; bu kong-
rede çekilen btltün realmlerl, bu 
kongre etrafında ~ apılaa blUlln 
neıriyatı, teklif, ve karar aret
leriai toplamıtbr· Ve büUln bun
lar bir lıatara olınak lzere latan
bal mDzelinln huıuat bir k61ealn
de ıaklanacaktırl DedL 

latanbul belediJUinla bu ha
reketi de uzun allat'arla br..
Janda. Bu alkıtlar kedlhac., mad
mazel Roza Maaua, asalarna 
dagılmamalannı rica etti. 

BfitDn bunlar oluncaya kadar 
da aaat on llçO bulmuftu. Konıre, 
moukerelere &ğleden aonrada 
devam etmek lzere datıl& 

Jf. 
Konıreoln 11ıec1- HOrald 

eell..ıne Bayan Lchrelbv riya•t 
etti. 

Rliznamecle komlıyoa npor
larmaa mllzaker•I, -.e karar 
nretlerlnln ka bulll vardı. 

Saib ve Ulu.tar Kuruma Ko
miıyonu Bqkana •e Amerika 
murahha11 ° Jozefin ŞaJD " ko
mUJODUD raporuna okudu. Komi .. 
JOD batkanı bu buaulta izahat 
yerdi, •• ba karar ıoretillİD 
Cenevrede1d lillhaızlınma komi .. 
yonu ile yapalan temHlar netlce
amde hazarlandıtım bndlrclJ, ye 

aJ&en kabullla6 diledi. 
Bu kararda denlllyorclu ki: 
- Şarktaki ve ıarptald mD

~larca kaclam te...U edea 40 bclua kanma. dNtlaJU: mlba 
.. .... ......... laarp 

1 
Jldndea aa,.ı.alda bitip tike• 
mu Afetlere maruz kallD&flarcbr. 
Kamalar, harplan yaratan ibtl-
llflan, adalet fikirlerinden ilham 
.alarak laalletmelic:llrl•. Her .W• 
tin hakkına riayet edUmeli, •&r 
terek emniyet prenıiplerJ, bDtlll 
dllayaca kabal olunmahdır. 

Bltüa milletler; mlltekabll bir 
mea'aliyet dbniyetile dauanmr 
hdırlar. 

SiUhlann ualtılabilmul lçia 
allAh imalltbanelerl çok ııkı bir 
kontrol albna aluamah, liwll 
tayyarecilik murakabe altında 
tutulmalıdır. 

Bayan ŞaJD'ın okuduju bu 
tekliDer de tam bir lttlf ak De 
kabul olundu. 

Sonra ktlnlye Grlnberır çıktl. 
Kooın babr.. olarak çıkanl8D 
pallardan dolayı hlldbaetlmlze 
•• Tllrk Kadın Blrlltfne tqekkOr 
etti. Bundan aonra e•li kadum 
tibli7eti m...ı..ı ı6r1İllldl. 

Birliğin icra komitui tarafı.
dan hazırlanan bir tekllft.. k .. 
clmlann evlındiktea aoma .ki 
tlbllyetlerial detlftlrmemelerl lr 
teni yordu. 

Kongre Bqkanı, 1933 )'llıacla 
Cenubi Amerikada MonteYldeo 
tebriade imzalanan muahedede 
kadına bu bıkkın ••rlldljfnl 
habrlatb. Ba muahedenln dilet 
mllletlere de kabul ettlrllm..ıal 
diledi. 

Sonra ldlralye p1ea Tlrk 
murahhası Bayan Nebahet Hlmlt. 
MonteYideo muahedalnde menr 
baha olan mllaaYabn Wtaa lb.,. 
kalcLpu anlatb •• : 

- BI-. dedi, laalmrw k...
yamayan kadınlan himaye etm• 
mecburi7etiadeJb. Ba itibari-. 
bu muahedeJI kafi bulmuyor, Y9 

daha ılmulll tedbirler alınmad 
lıti1orml,. 

Bu 16der ele una ana a 
kıtlanda. 8a bablate IOD 

konp bqkam Atbl ılda. Oa 
teklifti• maıhecle n'J• konal 
Neticede OD bir murabba hey 
ıe1ıc1.. ıs he1ett• aleyde 
••rc:IL Tark heyeti, aleyte 
-.erenler arumdaycb. 

• maahedeala ba 
,.., ............ 1ra-. ... 
tabll1et halda ............. llte 
merkeı barolmaa teldlft n' 
kanulda, •• yabam iç mu 
n'ye karfl eberlyetle b ....... 

Mnıtenldf blaD ..._. maı 
hu heyeti .,..Uaa ba71a Ş 
P ... : 

- Çok mllteelllflm, 
fakat maal...ı, hlslm ...,. 
aeldalDuarma 8're; 
memleketlade kalmak w 
yethide olan bdınm; koca 
tabilyethl bbal ...... ...-. 

Bundan IGlll'a, .. c1enı ha 
komayoaa bqka• Maflam 
Veroa, kcnuiyonun• laaarl 
rapona Ye karar ıuretllll o 
Şifahen de izahat •erdL Billa 
nafaka mueluiade lararla 
Nafakadan kurtulmak için J 
a memleketlere kaçaa erkAI_. 
fiddetle eezalandtnlmalanm 
clL Bonon temini için de, 
ulunl birlljt 11• bir itilaf 
11Da lllzum atırdB. 

Hollanda muralahau da, il 
tevldeo' da imzalaamıı olaa 
kadınlara her noktada er 
mllaa•at Yeren bir diğer 
deden bahaetti. Birlitl, bu 
becleye lftiraldae çatırda yeı ,.,__ , __ ,..., 
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KREMi 

Dia ela vcut 
kremlerin en nefial, en 
•hhWclir. Nazik Cllclli 
.......... ha,at arka-

1 clır. lhtiprlan 
aeJICletatil. v.. v. seaç
leri - en...: · •- ~ --saz ~nr.mu-

• ebedi bir tarawet 
verea IUl .. lll:ICNlld. 
nl unutmayınız. 

Kutu 60, p llalinlle 20 

.. ,o1ı .............. 
kuk .... ~ =a.,oıı ... 
da Abaaoa _., ..... • No. lı .... 
otanaakta ih~ l"tlf'IJ;ii .... Yerjl 
laa P ntk•ft' CtA • mel Olıa) ._ 
t ............ •k•••eewl baa1lfl41ii 
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ealdı w "......._ Wr •1 " 
.ır..ıar·· .. ., ·~ ., .... .,...._. s.n. Hahk ...... ..... 
mlracaatlan ft ftktıı ... alı• ..... •• 
.,. ... .., ....... b + ..... .. 

ltu•aU 6'1 ff 5" aaq _.._ 
..... ...... tatblll ...... ... 
.... (1~701) 

·Kadınlar Bu Akşam Bü
yük Bir Miting Yapacak 

( Battanfı 8 inci Jbl• ) 
- Ulnlu Karama, ba maa

laede1• PIP P"mlfecetlmld 
,___ ........... • itibarla 
konpeala mlabet ••fi, fakat 
kad bir ce•ap werm..t elnmcllrl 
dedL 

Uzan mtlnakatalardan IOlll'8 

koape IMa muabecle,l premlp 
itibarile ft mltteflbn kabal 
.... .. ... ptk ........... 
IOD kararla kapancla. 

Dan Cleceld ç., 
Vali Ba1 Mubiddia Olltln-

Kavgalı 
Futbol/ 

( Bqtarala ı lnel ıW• ) 
ele Ubertaa talommm -. 1olra 
F...n. .t Rçia olchlia• .. ,. 
~ ... .......,. phpvld•. ...... ·- ~ .... .,. 
lap, karakolda .... ....... 
b ......... IJbertM OJDCU ...... 
iddialan, F .. er •JUCUlarmdu 
C.Yadın, m&teaddit kereler, kg. 
dilerbae tecam •ttiil " Od 
defa 4a tokat atbia ........ 
Ba1 C-.t ile ablnl lcldl. .,..: 
--- ..... Liltertu lın11111 lm•clllln• apl ~ 
J•Pbiam Deri llrmektecllr. Mat
tap IODn lonk bir fİle parç .. 
ablmak nntile bo111m1elaa 7ara
lanmıf olan Fenerli Ali Rıl8W9 
l• BeJoil• ubtta doldarlatwa ..,..... ,..,..., .. ,.,.... 
tanmm edilerek talddbt nralma ........... 

AD Rm1. laa lardr .... ,J 
kimin atblmı Wlmiı•· Polla, ı. 
meçlaul carlhl de aramaktadar. 
Ve mlmkbdlr ki ba, laqk .... 
atllmıf olatan da hecleflal .., .. 
ralç All Rızaya laabet ebln. Zabıta 
bu noktadan da tahkikatını de
rinleftlrmektedir • 
.ıa~ laldiae. ..., illle ot.. 

.. ........ 
........... Gewal "-••• ...... ita ..... .. ...,., .... 

MM8 ............... olu 18057 
.......... --a .. 11 
__... ıaıo " t •tut• ın1 ..
nWI =port laatb Wır •••11.U. ... .... ............. ....... 
... ....... ktır. 

:tao ıHcem din Nita!?h ... 
vaH kona;uıda, f.mi .. 

konpell azalan .....,... lllr Pr 
YUlllİftlr. 

BugllnkU Tene .. uh 
Bu,an murahhaalar, Aat 1 1 ele 

Boiaziçlnde bir vapur teneul
hbe çıkmaflardır. Ôğle yemejl 
Beylerbeyi aaratında yenecek •• 
ıuintl 16 ,. kadar drecektlr. 

Miti:! V•r 
Kadaa ••• allar IMaekp• 

Tepeb• tlyaaıu.uacla IUlla ...._. 
ele b118k bir ..ıt1ns tedip • 
celdercllr. 

il.._ _ __..Sp_or__..,_, _J 
Blslklet MUMbak•lan 

Baflıyor 
latullal w.ldet ..,...._ 

1-28·4·"5 c- iM 
a... llllddel ... ,,. ,......_ 
JApdacUbr. 

2 - Yant .. _, •• .._ 
olacaktır. lldad 11mf Walldetdl
Meclcli1e kGflnden llanbtle ffa. 
a ..... tepeabae slclp plec-.. 
Me•h 21 bL 

Birinci -" blalldetcllw ,._ 
llecldi1• lılya.ct.. laanbt ..... 
cek w Haaoaman hp9lbae 
def'a pllp .-..-... . ... .,. 
24 km, 

1 - Yanp girecek •ltta 
kllp .,....,... PaDl'tell "ç... 
..... Jlı'ai ..at 1T den 19 a 
beler .,.... halkeYhlcle ...... 
let ...,.... ıelerek llartlall9 
................ ıc.... ,...... ....... .. 
Balkan ()yunlanna 

Hazırlık 

lstanbul Sıhhi Mü1::aat~ 
Sab a...._ 
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GIDAi 
•• 

Za} ıf ve cılız olanlara fazla gıda lazımdır. işte H asan Fıstık Özü yağı, gıdat mevaddı ve bilhaua 
vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan biihassa çok zayıf olanlarla vereme istidadı olanlara az 
zaman zarf mda kat'ı tesirini gösterir. Haıan Fıstık Ôzll Yaiımn bir klloıu yUz kilo zeytin yağma 
muadildir. Mideyi rahatsız etmediği gibi iştihayı tezyid eder. Ve bir kilo Fıstık ÖzU Yağı içen 
zayıflar, bilhassa çocuklar liakal l • 2 kilo kazanırlar. 

Hasan Fıstık ÖzU Yağı kış ve ) az içilir . • Çocuklara ve gençlere, ıolgun genç kızlara ve 
hayattan zevki azalan ihtiyarlara çok büyUk faydalar temin eder. 

HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
)> Şişesi 75, orta 125, büyük 200 kuruştur • . 

MACUNU 
KALAY TÜPLERDE 
İMLA OLUNUR. 

Emraı:ı dahiliye 

Verem, Göğüs 
Mütelıumı Muallim doktor 

ŞEKIB HABiB 
Avrupa<lan dönmüıtur. Ayaaofya 

Yere batan, llacı Süleyman apartma
nı Cumarteei, Pazartesi, Çarıamba, 
Perşembe öğleden eoora 'l'el. ~3035 

Kayıp; Deniz yollamasından 30 

Tetrinievnl 928 de aldıtım ukerlik 

teıkeremi kayıp ettim yeni•ini alaca

ğımdan hGkmtl yoktur. Bolu 320 do-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 letanbul Beledlye•I lt6nlar1 J 
Verem dlıpanıerindeki Koh • Sterezel fabrikaaı mamulitınd" 

olan rontken cihazmm kumanda tabluıuna tatbik edilebilir ıeklld• 
Muller fabrika11 mamullhndan 40X40 eb'adında bir bllkl cibdl 

ile yine diıpanıerde mevcut Mullu fabrikaıu yapısandan olan atı' 
aoutlu rontken tübüne takılmak Uzere F. H. A. 23 ve 12, 50 S. af. 
açıklığında bir tubllstl, bliki cihazı için Avrupa yapılarının a'I" 

olmak ıartiJe ah~ap yerli malı bfr masa ve makineden çıkan elek
trik cereyanmı kliniskop ve blikl masasına tevzi edecek hottanılyo• 
tertibatı açık eksiltmeye konmuıtur. Şartnamesi Levazım mUdDr' 
ltığünde görülür. Tahmin bedeli 7 42 liradır. Ehıiltmeye girmek 
isteyenler 2400 No.lı kanunda yazılı vesika ve 56 liralık teınfotl 
makbuz veya mektupla ihale gUnU olan 22/4/935 Pazartesi gtıol 

tumlu Ahmet otlu Ali o.man (313) aaat OD beıte Daimi Encümende bulunmalıdır. (1762) 

~---~·········-·-······················--········--·-·-.. ·······•-<>••···············---··· ..... ···.,.,...-·················..,.., 

Gripe karşı 
il 

1 alınız 
il 

1 
.,.. __ .................................................. -............................................ _ .................... -.-··········· ..... -............... _ ... ~ 

1 Çocuk Haftası-Kumbara Haftası 

MOB.ILYA Salon, Salamanje ve yatak 
# odalarmıo envaını ucuz fiatla 

Iatanbulda Riza Paıa yoku~unda 66 numaralı 

R t M O B i L Y A mağazasında 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi 

Nafıa Vekiletinden: 
J0/4/1935 tarihinde mUnakaaaya çıkarılmıı olan Afyon-Antalya 

bathmn Baladız • Burdur arasındaki 24,5 kilometrelik 7 inci kısmı· 
nın inıaatına talip zuhur etmediğinden mezkur kııım inşaat ve ray 
f.erıiyatı, inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye ıartlarından bazılar1 
değlıtirllmek ıuretile ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Muhammen ihale bedeli ( 370,000 ) liradan ve muvakkat temi· 
nah da ( 18,550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın 
eksiltmesi 6/5/935 Pazartesi ~Unll öğleden sonra saat 15 de An· 
karada Bakanlık binasında, demiryol inşaat Re:sliği Eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek iıteyenlerin teklif mek· 
tuplarile münakasa şartnameıinde yazıla diğer evrakı 6/5/935 
tarihinde öğleden sonra •1at ı 4 de kadar lntaat Reiıliğine makbuz 
mukabilinde tes:im etmeleri lizım geldiği ve münakasa fartname
sinde yazılı olduğu veçhile münakasa gllnUndcn en az bir hafta 
evvel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacakları feoat 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına lliştirme:eri iktiza eylediği ve 
f&rtname ve mukavelenin değiıen maddeler:ni ihtiva eden varakayı 
tedarik etmek isteyenler ( 9) lira \'e mlinnkasa evrakının hey'eti 
umumiyesini ( 18,50) Jira bedel mukabilinde Bakanhk Demiyollar 
inşaat Reis!iğindeıı alabilecekleri ilan oJunur. ( 200~) 

Siz de yavrunuza 

KUMBARA 
çocuğunuzun da 

iŞ BANKASINDAN b~ 
alınız. Gelecek sene bu haftB 
birikmiş birçok parası olacaktı;:-


