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Almanya, Rusyaya Karşı Harbe Hazırdır 
r -Bulgar Zabitle.-i Yunanis-

tana· ·iltica Ettiler 
Komünistler Hükiimeti 

Devirmek istediler 
YenlToıetKabine- \ 
sinin ömrU Kısa 

. Sürecek, Diyorlar 
· Sofya, 22 (Huauıl) ..- Bulıa• 

rlıtanda bir isyan ve lbtitll çıka· 
catı ıayiaları herkeı• korku 
terlyor. Bltyllk ket6mlyete rapa•• 
C~nup taraflarında aiker ile hallı · 
araaında kanb mtbademeler cere
yan ettiji haber alınıyor v• UAve 
ediliyor ki b·u ça.rpJima eana8lnda 
iki taraftan da birltaç kiti 6Jm•ı 
•• JM'•lan.aııtar. 

Pl'ofu6r T ot•f J••I kablneJi 
bin mOflqllttaa ıonra teıkll ede
blf cll. F ak•t aiyaıl vaziyet 1VP· 
....... ,.... •••• ? .... 

[ O.Ya.mı il laol ylbde ) 

Osmanlı 
Saltanatı 
Göçerken/ 

$• delcilrada 11Soıc p,,.ı.,, ellttg.. 
ll•ıllr. S••f•I.,., ç•oirlgorıaıuı%. a..... 11 lıcel .,,,,,.,. bakı•ız w: 

Osmanlı Saltanab 
G6çerken 1 

T.Pllt••••• oi•,,.,•• h1l11gı11ız. 
ll•ıt/"' altar•k• gıll•r111111 J•cl•· 
lfll'ıaı, cl••ı•tl•r •ilsll .. 1111, •11 

6'•11 N•llreları• IJJ••l•d•• 16ret 
o• la•ı•canla o_l•paeabınız. 

Deli Aslan 
Yauaı 

AH Rıza .. ,.. 

Son Poıtanın bo d .. tui tefrikuı 
ltuıttn baolamııtır. Tftrk kahramaıı
hfınıa biısat n ta ktodialni ba 
eıerde ok117aoak, tüyler ürperten 
bir tarila ıayfaıile karıılııaoak-

ıınız. 18 üncü ıayfamııda 

Son Posta Her Gon 

16 Sayfa 
Gazetenizde Her GUn En Yeni Haberleri, 

En Gilzel Yazlları Okuyacaksınız ı 
~ 

·Almanya ile L~histan 
Arasındaki lttif ak! 

Bir Fransız 
Gazetesi Bunu 

ifşa Etti 

• m.a, yokıa lttl· 
faklar ılsteml 
mi?., 
baflıja albnda 
yazdajı bir ya
zıda: 

Moıkova 22 (A.A.) - Alman "- Eter 
Soıyal demokratlan, içtima ha· . Hltl•r buıtlnkl 
linde bulunan Avrup.a devletinin vaziyette mem• 
ml~lt komllnin ıubelerl merku - leketl için en 
komitelerine bir beyauame 1111• faydah netle .. 
dermiılerdlr. lerl elde etmelı 

Alman ıosyal demokratlan, lltlyona bir 
bu beyannamelerJnde, bu komi• Alman Yataa 
tel•rl Alman komllniıtlerl ile MYerladen da• 
birle ek, Alm•a f.,W..lae, yul hı bııkı bir-
HltlercfJlp ... ldead.a.de .. ,, 1J1 bir 
buluamıya davet etmektedir. Alw "'IJlll! ıw •• Anapa olma-

BeyannaUJede, S..,et Ruyaya ~. Ni•ı GAhl• h•.,, Di1or D 
kU'fl faflat AJmaoyamn harp lıa• 80Dra IU tabn Diye ecllJOl'I 
nrJamalua oJduju beyan edUmelrte " - Hitler, Abaaaya11 lafira· 
•• tark mlıalanın akli aleyhinde da •••kedecek herhaaıf bir tecl-
mDtalaa beyan olunmaktadır. ~lre mlracaattan çekinmek aun-

Blr ln9lffz Gazeteal Hftlere til~ bazı mtlf&vlrlerladen dalla 
Kar" Diyor Ki 1 paıkoloı olduğunu ı&llermlıtlr.,, 

L~ndra, 22 (A.A.) _ Sandey Almanra ve Rom• Konı .... 11 .. 

Taymıa gazeteli "Ulualar Kurumu Berlio, 22 ( A. A. ) - DeyH 

"Son Post&~, SiZe'~·soô· 
Hik ... Yek•• Olan Porınoz Adasında Lira veriyor ! 

Bir H•lk NUmaylfl (1) inciye ıoo 
(UOO ldtlnln..,..a f8c1Ut•n ..,....b a uncu .. ,,.d•) (2) " 75 

İlulg~~ ~· ·Türkleri Yine ~:: üa:üye ~.~ 
U d 

r (5) inciye 25 
Hücuma . ğra l • Ayrıc• on kl9ly• (10) ., 

..... 100 kltlJ• d• ··-r.e ..... n .. ··-e·-.. r··--l-ı·ıe_r .... e....... <1H> .. ,. k•1me11nd• 111uh· r • tallf hedlyaler. 

reza· Ne Konuşuyorlar? 
\_.,~ Son Poeta bugUnkU n 
1 ~erı·ıecek ·' niaan paıarteıl ıllnllnden itibaren iV t kolay, herkeıin iştirak edebllec94 

ti bir mllaabakaya baıbyor. 
Cuma ,Onll Takıim stadında 

yapılan Fenerbahçe • Llbertaı ma• 
çında vukubulan hAdiaenla akis· 
lerl devam ediyor. Ulus gazeteaf, 
bu çirkin hadlıenfn CSrtban dilme• 
meainf, ıuçluların ortaya çıkanlarak 
6rnek olacak ıekilde cezalandı· 
rılmalanm latiyor. Ve: 

" - Biz artık topraklarımızda 
böyle pyler ıörmek htemfyonız,. 
diy.or. 

Iatnbul futbol heyeti reial 
Bay Necmi deı 

( DMamı 111 nel ,.Oİcle ) 

Müaabakamıı ıudur: 

Her,Un Son Poeta'ya bir 
reılm konacak ve bu reımla al
tına, reaimde iı• konutuldujunu 
bildiren dGn cllmle yazılacaktır. 
Siz bu dGrt cümleden birini aıçlp 
bize bildlrecıkıiniz. Bu realmler
den bir taaeal bu tayfaya kon• 
muıtur. R11imde ne konuıulduğu 
hakkındaki ihtimalleri aöıtermek 
OHH de albada d6rt c8mle ya• 
ıalmııbr. Bu r...t tetkik edecek 
... hu dert cevaptaa Wrial .... , 

Girebilir 
r· 100 Ok ~~~~~~

uyucumuz 600 Lirallk GUzel 
r::-:~::":":':~~H~ed.::.l:.:Y~•::l•r Alacak 
1 N E K o N u ş uy o R LA R ? 1 bize blldlrerekıioiz. 

• Son Poata'nın ba J•nl 
mtııabaka11na bGttla kariler 1 ti-
rak edebilir. 

1 

Mlabaka farilanmz fUDlar
dır: 

C Deyamı 15 inci Jhde) 

" ~-------------------·--

1 - Bu ıapka ılıe çok JU•t•Jor 
madam 1 

1 - 811 ...... pkalarcla ta, wıçml1• a., ... 
1 - =·.:.:c:r .. teerflbe etmek 

1 - h ppka ..... Sıt.iıw• 

Müıabaka Kuponu 
-

Realm Numarası : t 

Yazı N umara11 

lıim_ ·---
Adre1 ------

l' ukarıdakl kupona ....... altuulald 
4 cnaptaa HÇUflnfsta N• •• " a.la 
" adr..ıalal doldarap ..... ,..... aore
.ı. pktıktaa ._ra IMa kupemlan S.a 
P•ta ... meee .. mllflafvaa pcl.enla. 

1 

\ 



2 Sayfa SON POSTA 

( Hallcın s •• ;]I DABILf BABIRLBB 
Kadınla Erkek 

Her Hususta 
Bir Olabilir Mi ? 

Toplanan uluslararası Kadınlar 

Koogreıiode gürülen baıhca gaye, 
kadınla erkekleri her • bw ldta · 
müsıni haklara aahip kılmaktır. 

Muharririmiz; muhtelif kimıeleı
den bunun ne dereceye kadar 
mümkün olabllec:eğinl sordu. 
Aldığı cevaplan yazıyoruz: 

Apapa .. , Nan11kpafll aolulk 
No, 2 .. , Tevfik Dlnltı 

- Bea, bu ltah:ıte çok mGteauıp 
bir aihniyet bHlerim. Kadıalar, erkek 
He bir olmak iddiasını biras daha 
ileriye nrdırırlaraa dumaadır hallmiL 
Zira o takdirde, aramıH çok faala 
karııacakları için gch:Gmftze az g8-

. rGnmeltriain gQıelJitial bybed•eek
ler. Ve nihayet, l:ılttia temlnatlarma 
ratmen J&Y&f J•Y•f kadıalıklar1aıa 

lı ir çok lnoe huıuaiyetlerlai kaybede
cekler, yan erkeklaıecekler. 

* t!ll 
Göztepe, istasyon caddesi 

No. 6 Bayan Lemanı 
- Kadınlar niçin bir o1ama11nlar 

erkeklerle kuzum? Kadınların sisler• 
dea neleri ekıik? Hem artık kadıala 
erkek araııada içtimai bakımdan 

fark görillmeai ıinirl•rimlsi bosmaya 
baıladı. İptidai d:virlerdea kalan bu 
cahiline itikat, bu takat kanaat, 
daha ne zam••• kadar yafayaeak? 
Bence, kadınla erkek araaında fizyo
lojik huıuıiyetlerden l'•yri tek fark 
dahi meYCut detildir. Bunua akdni 
dütGnmekte alllnçtlr. 

""' Fındıkh; Dalgıç aokatı 8 
numarada Bey Ahmet Ihsan; 

- Bu meyzu, caa •akmaya bat
ladı artık bayım. Ben, kendi J.aaa
bıaaa iki oiaa araaıntla bir takım 
farldaraa dbya durdukp kalHafıaa 
kaoiim. Birçok kimHlerin bunua 
akıinl iddia atmeıi beaim bu kanaa
ti mi aaraamu. Ve tabii ki••e, Jdm
Hnia kanaatini zorla detiftİnt97• 
kalkıtamas. Bu itibarla btralun oalar. 
" Erkeklerle aramızda fark yoktur! ,, 
diye daramalar. Bizde bflditimizden 
t•ımayalıml 

Küçük Suçlu 
Sıbyan Koğuıunda 22 

Gün Hapia Yatacak 
16 yaflnda akça, pakça bir 

,ocukdu. Y ankelicilik yapmak 
Ye Y emlfte Oaman adlı bir ada
mın aaatini çarpmİı olmakla auç· 
landırılarak mahkemlye ıönderil· 
mitdi. 

Hakimin ıorplanna ceYap 
rerfrken: 

- iftira ediyor bana. Ben bu 
ıaati çalmadım, Oıman beni yol

da 8'6rd0, beraber ı•zmiye git
meyi teklif etti, aittik, ıezdik, 
ıonra beni miıafir etti, ma•naya 
ıfttik, i'ece orad41 kaldım. Sabala· 
leyin bana Yerecek parası yokdu, 
hu ıaati hediye etti, dedi. 

Fakat bakim dinlenen tahit· 
lerden aldığı intibala ıuçu ıabit 
ıtırdtl •• 16 yaıındaki Mümlıdn 
22 glln mtiddetle hapH konul· 
maıına karar terdi •• mimin 
teYkifhanedekl ıllbiyaa kotuıuna 
ı&aderildl 

lstanbulda 76142 Ahşap Bina Yan-
mıga Mahkiim Vaziyettedir I 

içlerinde Elli !Bu Bilet 
Aile Oturan Nasıl 
Evler Var Yok Olmuş! 
Diri Diri Yanmak Kor-
kusu Da Akla Geliyar 

lataabul ltfalyeai, yangınlara 
kartı almıı olduğ-u tedbirleri her 
fıraatta kunetlendlrlyor. itfaiye
ye göre, bu8'fin için latanbulda 
1anıın tehlikeaf en çok tahta · 
blnalann bulundup mıntakalar
clır. Sallhlyetll bir zat, bu huıus
ta bize dedi ki: 

"- latanbuldakl binaların 
d&-tte Oçll tahtadır ve bualar 
her saman yangın tehllkeıf kar· 
ıııındadır. Çilnktt bu binalarda 
yani'lnlara karıı tedbir almak 
lmklnaız Jibidlr. Bugln Ista:a· 
bulda eskiden kalma koca koca 
konaklar oda oda kiraya •eri
liyor. 

Galatada doktorluk yapan 
bay Mııırbyan, Yori'i adil bir 
bayiden bir tayyare bUeti almı.
br. Bu blletla ibtiYa ettlj'I 
numeroya da 50 lira ikramiye 
çakmııbr. Bay Mııırlıyan lkraml
Je&inf almak üzere· mtlracaat 
ettitl zaman liateye bakılmıı. bu 
bilet, za1I olduğu ibber edilen 
biletler araıında gHrWerek ikra
miye Yerilmemlftlr. 

Bay Mııırlıyan lıl tetkik 
edince, bubiletfn, kendiılne 

1atan bayi tarafından zayi oldu· 
tu ihbar edildiğini 6ğrenmlı ve 
mlledeiumumWte müracaat et
miıtır. 

Bayiin, bedelini vermemek 
için biletin zayi olduğunu ihbar 
ettiği iddia ediliyor. 

iki Cinageti11 
Çok Kanlı 
Neticesi 

Bir Ôlü, iki De Ağır 
Yaralı Vu 

Evvelki ıece Oaklldarda bir 
cinayet olmuş, eaki polis memuru 
llıaan, mahkemelik olduğu kanaı 
Sadiyeyi, baıka bir erkekle sine• 
maya gittiğini duyarak beklemit 
kadm alnemadan çıktığı zaman 
bıçaklayarak lSldtırmlfltlr. Ih.an 
)' akalanmqbr. 

ikinci cinayet yine ev-
velki gece Şehremininde ol
muı, Hüseyin adında bir deri 
amelesi, evinde kira De oturan 
macuncu Hllaeyfn ile, kira parası 
yüzünden kavga etmiılerdlr. Ne
ticede Jkiai de l>iribirleriol fena 
halde yaralamıılardır. Biraz ıonra 
polisler yetifmiı, iki yaralıyı haa-· 
tahaneye kaJdırmıılardır. 

Bu konaklardan öyleleri Yardır 
ki içlerinde elliden fazla aile 
oturmaktadır. DUıUntinUz.. Gece 
)'arısı herke• uykuda iken böyle 
bir konakta çıkacak bir yangın, 
birçok ki mıelerln diri diri yan
malarına da aebep olabllfr.,, 

"" Muharririmiz bu aalihiyetli 
&özleri dinledikten ıonra Beledi
yeye mftracaat ederek lıtanbul
daki ahıap binaların ıayıaını da 
hakiki rakamlarla tubit etmiıtlr. 
J 927 ntıfua aayımında Iatanbulda 
135,444 bina teıbit edilmiıtir. 
1934 aeneılne kadar bu yeknn 
142,821 • çıkmııtır ki bunlardan 
76142 al tahta •e 59,302 ıl de 
k&rgirdlr. Bu klrgirlerden bir 

Iş idarehanelerinin 
Yüzleri Nasıldır? 

iç 

kı1mı da Jarı ahtaptır. 

Belalarına iyi Bakan Köylülere 
MDktfat veriliyor 

Villyet baytar 11DlldllrliiiU 932 
senesinden itibaren vilayet köy• 
lerine ( 174) damızlık boia JÖD
dermlıti. Viliyet baytarJan köy
lerdeki bu boğaları tetkik etmit
ler ve ( 100) kadar hotanın iyi 
bakıldıjmı glSrmUılerdir. Mlldllr
lllk bunlara ( 1000 ) lira mlkAfat 
dapmaya karar Yermiıtir. Boğa· 
lara iyi bakmayan köylerin muh· 
tarlarından da otuzar lira ceza 
ahnımfbr. 

Gören Ve 
Bilen Var Mı? 

Anuın•, babuını, çocufunu, kar• 
defini ve ıevdiklerini kaybedealeri 
"Son Poıta,, b~1retlerine kaYuf~U

ruyor. t uneu a.-yf ada uGören Ve 
Bilen Var Mı?" ıütununu okuyunua .• 

Zabıta 
Tahkikat 
Yapıyor 

Iıtanbulda bulunan it idare• 
hanelerinin umumi vaziyetlerinin 
ııkı bir kontroldan geçlrHmeaine 
karar verilmlıtlr. Garson, hizmet· 
çl, artiıt, musikişinas gibi it 
adamları temini ile uğraşan bu 
tdarebanelerln muntazam defter 
tutup tutmadıkları, yaptıkları 
itlerin ıftmul dereceleri iyice 
aözden ıeçlrilecektir. 

Esaslı defter tutmıyan ye it 
idarehanelerine tahsis edilen 
"aalahlyet,, den fazla faaliyette 
bulunan mUeueseler hakkında 
icap eden zabıtlar yapilacak, 
bunları lıletenler mahkemeye 
verileceklerdir. 

Kumarcılar 
Bir Gece Y arıaı Dört Kiıi 

Daha Tutuldu 
Evvelki gece, Şehıadebaıında 

Halk kırathancıinde garaooluk 
eden Abdullatifin, geç •akit 
Niyazi, Adnan, lbrahlm Ye Sadık 
isimlerinde dört kif;ye kumar 
oynattaiı haber alınmlf ve oyun
cular cilrm8m9flıut halinde ya
kalanmıılardır. 

E~~~1,-i··---... -........ ~---. . 
işçiler 

Yasağa Rafmen 600 Ec
nebi Gara\>n V arpııı 1 

Ecnebi tebeaıından olanların 
knçnk san'atlerl yapmalarını men
eden kanunun marangoılara alt 
kıımının tatbikına dlhı bqlaml
mııtır. Marangozlar cemiyeti ka
nunun tamamen tatblkmı temin 
için çok dikkatli davranıyor. 

Diğer aan'at Ye mesleklere 
ait olan tatbikattan bllbuaa pı
aonlor müıtekl bulunmaktadır. 
Kanunun garaonlara alt kı11111 
6-7 ay evvel tatbik eclllmlf olma
ıına rağmen buglln plyaaada ı•r
ıonluk eden 600 ecnebi Yardır, 
deniliyor. Bunun ıebebl, kanun
da ecnebi ıarsonlara 7aaak edi
len yerler arasında bahçe, lokanta. 
birahane, kulllp ve pastahane ya• 
zıh olmamamdır. 

Garsonlar, kanunun bu mad· 
ıinin tefıirlnl lıtemek için Anka· 
raya bir heyet ıönderecektir. 

Kavgall Maç 
Libertaı lle Fenerbahçe 

oyunculan araıındaki bldiıeden 
dolayı zabıtanm tahkikah bastın 
bitecek, doaya adliyeye verU .. 
cektir. 

Pazar 01• Hasan Bey Diyor Ki: 

Ni1an 22 

ı Ginlin Tarihi 
------~ 

Bir iki 
Satırla 

57000 Yolcu 
Ttlrklye Turiag •• otomobil kultl 

••nelik konpe•inl din yapmı 
Kongrede okunaa rapora g3re, lat 
.... selen •• ,,.h aym yıldaa 
artıyor. 928 de lnanbula 1S6SO ıeyy 
gelmit, bu aayı her yıl artmıı, 934 
14,120 ye çıkmııtır. Geçea ,,ı latanb 
nparlula nyelld Jlldan 11,012 f 
olarak 42,918 1oleu, trenle de 14,l 
yolcu gelmittlr. Klnunuıaniden bu a 
on betine kadar lıtanbula 16 H'YJ 
... ı ıl ile lS bin Myyah ••lmiıtir. 

Jf- Jf- • 
Fuat KBprUIU 

Parlı ün!veraitHlnde TOrk diUa 
tarihine ve ktUtllr6ne alt konferanıl 
vermek Gzere Franaaya gltJJılı ola 
profeıör Fuat k6prlllG ıehrim 
dönmüıtür. .. .. .. 
Gezginci Köy Mualllmle 

Bu yıl ihdu edilecek •Hl'inci k 
muallimleri için ıs bin liralık tahılll 
kabul edilmlttlr?. 

* .. .. 
lhtl•a• Mahkemelen 

Kara, Lüleburgaz, Sinop, Va 
Ye Siirt ihtiaaı mahkemelerinin ll•• 
aına karar verilmfttir. .. .. .. 

Ankaranın Tet•kkUrU 
Ankara, - Belediye meclisi, B 

Jıadırlık Brkanı Bay Ali Çetinkay&f!ll 
elektrik tarifeainl indirdiji için teıek-o 
kire karar vermittir. .. .. .. 

Konyada Bir idam 
8 kitiyi çifte ile öldtlreo y eniı_, 

hlrll Mehmet otlu Mehmet din Ko .. 
rada HlkOmet konatı öolade 
aıalımttır. 

.. * * Çimento Flatıarı 
Çimento fiyaUarının otuz bu• 

çuk liradan 22,5 liraya indlrll
metl haklundakl iktisat Vekiletl 
emri dlln vlllyete teblli edilmlr 
tir. VDAyet bu emrin derhal tatb1lf 
edilmesi kaydlle belediyeye gö• 
dermiftir. 

... .. * Kaba Kllıt Fabrika•• 
Yerli bir grup kaba kijat 

lmAI etmek kere bir fabrika 
telill için mlluade latemif tir. 
&mit fabrikua kaba ldtıt yape 
ma1acağı için gruba izin •..+ 
lecelf aamh1or. 

ıt ıt ıt 
Gıda•ızlara Yard•m 

Slmer Bank, 11duu mektep 
çoculdanna yarchm edilmek tlzert 
HUlllalımer cemiyetine 9465 lm
rafluk teberruda buhmmuıtur. .. * .. 

Kar1sını ÖldUren 
Kadlriacla karısını Meliha'

&ldtırmekten ıuçlu teıblbçl Iımall 
6 aene hapıe •• muYakkaten m~ 
murluktan mahrumiyete mahkU• 
edllmlıtlr. 

* * * 12,s Sene Yatacak 
Bir borç meaeleaindea f alıcl 

Yahudi Meııt.. KaaaYiyl öldilr
mekten auçlu Arna•ut Zihni dda 
Atıı Cezada 12,5 aeue hap.., 
500 lira tazminata malıkam ec:JDi 
mlftlr. 

Yolcu - Haberin var mı, Haaan B?.. l 
Makarnalara Y'11DuriaJı imiı sibi aarıya 
bo~ ayorlarmış. 

Makarnalar ıibl bwgurları da 
boyayorlarmlf. Bak, . bunların da nni'İ 
bir tuhafl 

••• Bu makarnalarla, bulgurlarla midele
rimiz boya fıçısına dönecek. Belediye
ye mi ıiklyet edelim, Haaan B? 

Haaan B. - Hayırl Boya meıel~ıid:t 
bu, yolcu!.. Kadın 1 ar b · rliğlne mllrataat 
etaen daha eyi olur. 



,__ ________________ , 
Hergün 

Bankanın Karı 

• 
Haciz Ve Tahliye 

Bankanın karı 
• 

Sümer Bank devlet sermaye
ıUe kurulmuştur. 

Somer Bank devlet himayeıile 
)'aşar. 

Sumer Bank, mOnferit teşeJ,.. 
bllslerin başaramadıtJ bllyilk ıa
nayi işlerini görmek Içio te1!1 
edilmiştir. 

Sümer Bankın Iılettiği fabrika· 
larm rakibi yoktur. 

Sümer Bank halka fay dalı 
olmak, halkın cebinden para ka
zanmamak[a mUkelleftir. 

S .jmer Bank fabrikaları kir 
için değil hizmet için çalışır. 

Şu halde Sumer Bank fabrika· 
lan çıkardık'arı malı az kArla 
ıatmiya mecburdur. 

Halbuki banka bu tenekl 
blançoıunda iki milyondan fazla 
kir gö.ııtermektedir. Sümer Bank, 
bankacılık işi yapmaı. O halde 
bu karı fabrikaları 1ıayeslnde 
)'apmıştır. 

· Onun böyle bol kir yapmaıı, 
lruruluı maksadına uygun dil· 

fer mi? 
.. « « 

Haciz Ve Tahliye 
Bir vatandaşı, vergi borcunu 

&demediğinden dolayı mahkemeye 
Yerm"ek kanuni bir zaruret. Bunu 
kabul ettik. Vatandaıın malını 
haclz kararı almak bu da tabii. 
Fakat bu haciz kararını tatbik 
ederken onu sokata atmak, bu, 
bize a-ayritabii görünüyor. Halbuki 
icra memurları yanlarına polis 
alarak vatandaıların kapılarına 
dayanıyor ve hiçbir mazeret, hiç 
bir itiraz dinlemeden, derhal ic
raya geçiyor, malmı mUlkOnD 
haraç mezat satıhğa çıkarıyorlar. 
Bunu bir az daha makul, mantıki 
ıekle sokamaz mıyız? Vatandaım 
haysiyet ve ıerefinl kırmadan 
alacağımızı tabıdl edemez miyiz? 

Bunun gibi bir adamı mala ol· 
nıayan bir dedet müikilnü lıgal 
•ttlğinden dolayı bulunduğu yerden 
~ıkarmak hiikfımet;n hakkıdır. 
Fakat bunu yaparken vatandaı
ları habersizce 11okağa atmak 
caiz midir? 

Geçende Tophanede, Emllki 
Milliyeye ait olup da uı.un mUd· 
det metruk bir halde bulunan 
bar:ıp binalar bazı fakirler tara· 

fından işgal edilınfş. Emlaki Mil· 
liye idaNSİ bu vatandaşları ya· 
kalarından tutup sokağa fırla· 
lıvermiş. 

Kanunu tatbik ederken b:raı 
da insanlık bi..Ierimizi işe karıı· 
brmak miimkün değil midir? 

Sümer Bank 
Mesai Ve Faahyeferi 
Takdir He Karşılandı 
An'.!ara, 21 (A. A.) - Süme.r 

Lank heyeti umumiye.ııinl teşkıJ 
eden bütçe ve iktısat encfimen· 
Itri ile Maliye Veklll Fuat Ağrah 
\'e Ôkonomi Bakanı B. CeJal 
Bayar, bütçe encü~eni başkanı 
B. Mustafa Şeref Özkanın • baş· 
lcanlığında to. lanars.k banka ıdare 
heyeti raporkrile blar.co, ka~ ~e 
Earar hesaplarını tasvip etınıştır. 

Toplantıda bazı ıaylavJar. t~
rafından temenniler izhar edıiınış 
•e Ökonomi Bakanı Bay Celal 
llayar izahat vermiş bankanın 
'1esai \'e faaliyeti takdirler i'.e kili'" 
talanmıştırr 

Resimli Makale a Niçin Merdivenden Çıkmıyorsunuz ? a 

inatçı adam' 

mexse9 aafımızı ıolumuzu sröremeyiz, 
fırsatları kavramayu:, mütemadiyen 
riz.. Görütümüziı ııeniı'etmek için 

dır. CabiUer, vakitlerinin çoğ"uou 
yUzünden kPy~ec1 eTler. 

öoümiıze çıkan 

dikine sride-
okumak lizım· 

bu dikine gidlt 

Evet merdi·na dururkea- niçin dik kayalıkla" tırmanı• 
yonunu~? Hayatımızda ne kadar hadiseler vardır ki 

yanımızda düz yol veya merdiven dururk•n dik yokuılarda 
yolumuzu aramata çalıımııı:ıdır. Bu, ıörütümiiziln kıtlı
Jından doğma bir kusurdur. GörüıDmfiz geniıle• 

=-===============-=-~~=-c-:-=:--~-:-~--=-= 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Venizelos italyad n Çok 
Memnun Kalmış 

Şimdi De Yorgun 
Ve Bitkin Bir Ha) .. 

de Paristedir 
Paris, 22 (Hı.sust) - Venizelos 

aym on dokuzuncu 1abahı buraya 
ielmif, og:u Kiryako ile ge~inleri 
ve torunları tarafrndan karşılan· 

mıştır. 
Venizelos gazetecilere hiç bir 
ıey aöylememif, yalnız oğlu Kir
yako, babaıının Jtalyada gördüğü 
iyi kabul ve gUzel muamelelerden 
çok memnun olduğunu ve Fran· 
sayı tekrar görmekten de haı 
duyduğunu fakat Venizelcsu_n 
Fransada mı, yoksa, başka bır 
memlekette mi yerlete~eği ~~k
kanda malumat& olmadıgım ılave 

etmiştir. 
Venize' os vagondan istasyona 

indiği zaman gülüyordu, ancak 
yiizU derin bir yorgunluk alameti 
taşıyordu. 

Jki gün evvel bur .. ya gelerek 
kendisini bekleyen karısının 
koluna dayanarak vagondMn 
çıkh. Venizelos karaya ayak 
br sar basmaz ilk işi totunlarmı 
kucaklamak oldu. Yunanlı ihtilal 
reisi sıkı bir muhafaza altında 
0 
duğu için gaıeteci:er kendisile 

a-öriltemem · şlerclir. 
Yalnız istasyondan aynhrken 

muhtelif meseleleri tavzih için 
birkaç güne kadar matbuat ile 
tama• ed ceğinl söylemittir. 

Yeni Petrol 
Damarları 
Sinop Ve Midyatta Yeni 

Keşif /er Yapıldı 
Ankara, 22 (Hususi) - Öko

nomi Bakanı Bay Ce'il Bayar 
petrol işleri ha kkmda demiıtir ki: 

- " Sinop civarmda petrol 
keıfediJdiğine dair buraya malfı· 
mat gelmiştir. Mctehassıslar ma
hallinde tetkikat yapıyor. Midj at 
civarında da mebzul miktarda 

Formozda 
·Kurban 

Koca Ada, Hak i~e 
Yeksan Olmuş 

Vaziyettedir 
Formoz adas • Taioku- 21 (A. 

A. ) - Bu sabah güzel formoz 
adaıını mateme garketmiş o:an 
felaklli ~elzelenin nef ce~ inde 
ölenlerin mikdarı, resmen bi.tliril
cliğine göre 2495 ve yaralanarla· 
rmki de 5770 k:şiye baliğ olmak
tadır; 121'22 ev harap o' muıtur. 

11346 ev de az çok hasara 
uğramıştır. Zelzele netictsinde 

Tavla, Kağıt 
Bilecik Kahvelerinde de 

Yasak Edildi 
B lecik ~2 (A.A.) - Bilecik 

he!ed ye.ııi Hazirandan itibaren 
kahve, gazino ve buna benzer 
umumi yerlerde satranç ve bilar· 
do müstesna olmak Uzere bütUn 
01 unların oynanmasmı meneden 
bir karar vermiitır. ............................................................... 
petrol bulunmuttur. Tetkikat ve 
araştırmalar devam ediyor. 

2494 
Gitti! 

Kişi 

adanın bazı } er!erlnde vukua 
gelen r.angın bP şJangıçları ahali· 
ni J korku ve dehşetini arbrmıttır. 
Adanm Ş mnligarbi sahilinde kaio 
bulunan Ta oku şehri hemen ta· 
mamtn harap olmuştur. 

Adanın bugün ~imali garbisin· 
deki demiryolları zelzele tea rile 
eğrilip bukUlmUştlir. Birçok tünel· 
ler yıkdmıf, bazıları da yıkılan 
topraklula tıkanmıştır. Ade aha· 
lisi harabeler arasında akrabala· 
rmı aramaktadır. 

(F ormcız Adası 4 milyon nll· 
fuslu l:ir Japon ad:-a·dır.) 

Sözün 
Fakir 
Kadınlara 

Dair 

-, 
Kısası 

•-------- Serv•r Bedi 
lsta-istık ve anket memleke-

tint1e, ~ani Amerika da, iki } üz 
aile arasında saadet aramışlar. 
Netice şu çıkm ı ş: Kadm zenginse 
evin ıçinde dı r.ita ekı:k olmuyor; 
kadın fakir, amma kocası gibi 
dışarıda çalışarak bayatını kaza· 
nıyoraıa evi.ı tadı tuzu kalmıyor. 
Anlaıılmış ki a:Je saadetini . ı tartı 
kadının fakir olm~sı ve kocasınm 
eline bakmasıdır. Bunu Mary 
Borden isminde bir Jngiliz kadmı 
" Evlenmenin tekniği ,, adlı, yeni 
çıkan ve birçok dil.ere çevrilerek 
epey heyecan uyandıran kitabında 
haber veriyor. 

Aile mtiesscsesl yaşadıkça ve 
erkeğin hakimiyeti üstilne kurulu 
patriyarkal sistem devam ettikçe 
en doğrusu da bu. iki cambaz 
bir iple oynamaz. Erkeğe para 
kazanmak ve kadına harcamak 
yaraşıyor. Al!ab için iki cıns te 
bu lş :erde mUtehaısıstırlar. H:ç 
bir kadm, erkek gibi para ka
zanamaz; hayata ahlah on beş 
yıldan fazla geçtiği halde kadın· 
ları 1 ticarette büyük muvaffaki· 
yetler kazandıkları görülmedi. 
Hiç bir erkek te kadın gibi usta· 
lıkla para harcayamaz. Esnd ara• 
sında blr anket yapınız: Mal seç· 
mekte ve i!d arşın patiska alırken 
bile pazarlıkta kadının ne yaman 
bir çekitme kabi iyetlni haiz ol· 
doğunu anlarsınız. 

"Zengin kadın,, tabiri sizde 
biraz korku vo biraz da nef· 
ret uyandırmıyor mu? Korku: 
ÇUnkU, zengin kadın denince 
göz önllne hiçbir disiplin tam• 
mayan, baıını alıp diyar diyar 
dolaıan, canının istediğini yapan 
bir mahluk aklımıza geli}'or. 
Canının iıtediğini yapan bir kadı· 
nın neler yapmaya muktedlr oldu· 
ğunu bildiğim:z için de göıU· 
müı yılıyor. Ayni sebeplerden 
dolayı zeagin bir kadm1n ıami· 
miyetlne inanmak ve ona ısınmak 
da güç. (müstesnalara .ııözümOz 
yoktur.) 

O halde? 
Y aıasın fakir kadrnlarf Para• 

nın da, kocanan da kadrini bilen 
bu fedakAr mahluklarla evlen· 
mek hakiki bir zenginliktir. Ame
rlkada yapılan anket te bunu gös· 
teriyor. Amerikada, yani iıtatls· 
tik, anket ve •• Altın merr.Ieketindo. 

Tasdik Edilen 
Ölüm Cezaları 
Ankara, 22 (Hususi) - Edir

nede Abalar köyü korucusu Ne
zir oğlu Azizin ve Urf adan Saclt 
oğlu Salihin ÖJUm cezalarına 
çarptırılmaları hakkındaki karar 
Ad:iye EncUmenlnce taıdik edil· 
mit lir. 

Kurşuna 
Dizilecek 
General Papulasın 
Kararı Bugün Öğle
denSonra Verilecek ----

I NANflllAI ( 
iSTER iNAN iSTER 

'"'t Atina, 21 (Huıuai) - Kavnla 

Doldorluta ait .kilaplıırın bir Hrgi h~Ii.nde ,tethiri ı için, gHek emra:ı·u ~lye ve mllıtevJiyenin ic ay•ahka· 

rn
"nr.sebetile TOrkıyec.e c!oktorluğun tnrıhıne aıt br.ıı mmda o-ece ve aUndilz 1ıı r k. t E d d u ' , • • ımıe • rH n an : vet 

vesikalar da meydana çıkarılmııtır. Bunlar aru n a olunur iıem derhal icaLetten isf k ~f t . 
eskiden doktor ır n mesleğe girmeden evvel verdiklc-ri' baataaAnda' fih' Q t Ot 1 b ·~ da e meyeceğıme, 

. . b d b 1 k & il ıt ere m a e eıın e bulunm yncaQ' -

Y
emin ıureta vardır kı, uo an azı pı rç ~ ı:rı na • mıı ve , ,_ k d"l h . . ı para a.maa ma aa ı e .ıı,tahkh rını iz m 

Jedıyoruz· t • b. · "B ri f k'r d'ğrri g?.ni iki kimseyi tedı vi etmek e meyıp .xmetıme Ye haltaginan haline müıı: ıip 
üzer. bir and; d• vet olunc.luğum halde lıcr•t:1'udum:- Ocretikudumiyeyl kalul ederek muhallfiv:cdan bir 

. n· zıırıehemmiyete a!mıyarı k evve!i fakirin da ve- surette hareket etmeyecetime, haetagin:ı kartı her 
iJ:~ı ical;et ve Lir an lkdamıiktiaabıAfiyet eylemesine tfirlO suiniyet beslemeyecefime ve dairdnamuı Ye 

ı .. rfımeu;den geri durm•yacatıma, gerek emrazıidiye iffetten inhiraf etmeyecetime .•. ,, fıaah:ri •.• 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 

1 
divanıharbi isyan elebaıılarından 
firari general Kamenos ile mir· 
alay Bakırcia, binbaşı Burdaros, 

ka) makam Pongas, Papastamat-
yodis, cümburiyeU muhafaza ce
mi} eli reisi Yatros ve avukat Ya· 
nniy< s hakkında idam hükümleri 
vermiştir. Atina divanıharbinde de 

General Papulas ile General K'mh.iı 
ve M;ralay Bakos'un hakkında 
ölUm cezası verilerek kurıuna d:
:ıilmeleri istenilmiı tir. Divaı11harp 
bu husuıtaki kararınl bugUn ögle
den ıonra verecektir. 



: t Mem/e/cet Maıuarasıl: 
Anadolu da 
Ekmek Nasıl 
Pişirilir? 
Bir Çok Yerlerde 3 Aylık 
Ekmeği Birden Yapıyorlar 

Zaframbolu, (Hususi) - Ana
dolunun birçok yerlerinde, bil· 
hassa Erzurum, Eitl:ı, Diyarıbe
kir Ye EIAzizde ekmek fırında 
deiil, tandırda pişirilmekted ir ve 
birçok yerlerde de en az 3 aylık 
ve en çok bir yıllık ekmek birden 
yapılmaktadır. Kemaliye köyle
rinde tandır toprak içinde iki, 
iki buçuk metre ve bir metre 
ıenişliğlnde kaıılmıf, lUna lle 
ıı·Hnmıı bir çukurdan ibarettir. 
Her evin huıuıi bir tandırhanHl 
Yardır ve bu tandarhane Adeta 
bir fırın gibi te9kilatlıdır. 

Bir tnndırın ekmek pitirecek 
bale ielebilmeiıil için için de en 
az iki çeki odun yakılması il· 
ıımgelmektedlr. 

Ekmek hamuru bir ıUn evvel· 
den yapılmakta ve ekmek yapı
lacağı glinll komtulardan 10 • 15 
kadın imeceye 1relmektedlrler. 
Hazırlanan hamur yufka haline 
1reldikten sonra rapata denilen 
bir nevi kUrek vesıtasile tandırın 

duvarlarına yapıftırılmaktadır. 
Tandırda piten ekmekler kepir 
denilen ceviz bir tahtaya dizile· 
rek saklanmaktadır. Bunlar ye· 
neceğl zaman aaklandığı yerden 
çıkarılmakta Ozerleri ıalatalarak 
yumuıatılmakta ve ıofraya konul· 
maktadır. 

Konyada Bir Köy 
Kordon Altında 

Konya, (Huausl) - Kirli Kiret 
köyUnde tifo çıkmış, 42 kiti haa
talanmıı, 6 kiti ölmUıtUr. Köy 
ihtiyar heyeti hastalığı haber 
vermemif, hastalık aalgm halini 
alanca köy muallimi 9Uphelenmi1 
ve iti n hiyeye bildirmi9tir. 

Bunun üzerine köye doktor 
glSnderilerek teşhiı konulmuı, 
köy kordon altma almmı9, bUtUn 
kö} lUye aşı tatbik edllmiı ve 
bnatal ğın önllne ıeçilmittir. Haı· 
tahğı gizliyenler ve meıuller 

h kkında takibat yapılacaktır. 

Son Posta 
Ynml, ılyııl, Hendlı we Halis raaıtı.ı 

lieki Zabtiye, Çatalçeome ıokaCı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemiı<lo çıkan yau 
ve resimh:rio biifün ha"ları 
mahfuz ve ı;aıetemiıe aittir. --

ABONE FIA TLAAI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. K~ Kr 

TORKIVE J4öô 750 400 m 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 27<> 
ECNEBl 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad ret 
deği~lirmek 28 ~rı'.ı~tuc. 

Gelm evr•/c ıeri 11erltmes. 
Ulnlarden mea'uliret ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

(>ul ilavesi lazımdır. 

Poata kutusuı i41 letanbut 
Telgraf : Soopo'ltı& 
Telefon : 20203 

.. } ·:"l">~~ .. ; . ..._,: .- .... 

SON POSTA 

• 
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Urik 
KarSuyile 
Suluyorlar 

Köyünde Hayvanları 

Kemaliye ( Hususi ) - Urik 
köyü llıç nahiyea;uin bir saat 
ötesinde kurulmuı tur. Sekiz ytiz 
yıl önce kurulan bu köyün halkı 
en çok lıtanbul, Ankara, lzmir 
ve Adana gibi bliyük tehirlere 
gidt:rek para kazanmakta, ıonra 

köylerine dönmektedir. Bu, köy 
kadınlan araıında çok yanık ve 
hi11i türküler yapdmaama veıile 
olmaktadır. 

KlSyde 70 ev, iki pınar, bir 
cami Yardır. Köyde timdi do yeni 
bir mektep yapılacaktır. 

Urik: köyünün görünüşü 

Köyde ekim itlnden çok da
Yarcılıta ve 11ğırcdığa ehemmiyet 
verilmektedir. Ancak ıllrülerin 
otlatı olan mer'alarda ıu yoktur. 
Bu mer'aların birçok yerlerinde 
bUyUk çukurlar vardır. Bu çukur 
lar her yal karla doldurulmakta, 
Tem muz ve Ağuıtoı aylarında 
mer' amn suları iyice çekilince 
hayvanlar eriyen bu kar ıuları 
ile ıulanmaktadırlar. 

Keşanda Bi! ihtiyarı 
işkence ile Oldürdüler 
Başına Kızg1n Sacayak Geçirdiler, 
Kulağını Kestiler Ve Gözünü Oydular 

Köyde bal istihsali de iyi bir 
yer tutmaktadır. Fakat balcılık 
çok JptJdai kovanlarla yapıldığı 
için köylU çok emekle az hal 
iıtihaal etmektedir. 

Keşan (Huıusi) - Burada yıl• 
lardanberi emsaline tesadüf edil
memiı tüyler Urpertlci bir cinayet 
l9lenmiştir. 

Keşanın Yazır k6yUndo Ahmet 
oğlu lbrahl:n adında 65 yaşında 
bir ihtiyar vardu. Bu ihtiyar 
Enez mıntakumda iyiliği ve hayır 

• 
lzmirdeki Atlı Tramvay-

lar Tarihe Karışıyor 
Güzelyalı ile Alıancak Arasında Elek

trikli Tramvay işletilecek 

f zmirde tarihe karııan atlı tramnylar ve Kordonboyı.ı. 
lzmlr (Huıuıi) - 1864 yılında ( tirketi hatb Kordona uzatarak 

Bay Gifre adında bir Fransız Konak • Alaancak tramvaylarını 
ıermayedarının temıll ettiği bir üzerine almıya taliptir. 
tirket tarafmdan 40 yıllık bir 
imtiyazla kurulmuı olan lımirin 

meşhur atlı tramvaylısrı 56 ·ylllık 
hizmetten ıonra artık ortadan 
kaJkmaktıtdır. Eu bat birçok mil· 
ıakere ve görUımelerden ıonra 
ancak 1879 yılında tamamlan• 
mıştı. Bilahara imtiyaz uzatılarak 
b:ından iki yıl evve!lne kadar 
C:evam etmişti. 

VekiHer Heyeti verdi~i bir 
kararla. Kordon tramvayla-
r nm mUştemllitile birlikte 
lzmir beled:yesine devrini 
k ... re rla ştırmışbr. Hat derhal ıö
külecektir. lzm:r kordonu tama· 
men parke tatlarile döienmeğe 
büşl anmıştır. Şimdilik Kordonda 
mun:a:z am otobt:s sefer!eri tanzim 
e i ecek ve üç dakikada bir oto
büs h o:reket ettir:lerek Kordonda 
nakil işleri yoluna konf! caktır. 

Göztepo Elekrikli tramvay 

Belediye tirketle temas ederek 
en ~ısa bir zaman içinde tram· 

vay hattını 11Güzelyala • Konak -
Alsancak,. tramvayını temin ede
cektir. 

Ancak Kordonun imtiyazı maliye 
bakanlığına ait olduğu için tir
ketten yılhk bir pirm istene· 
cektir. 

Ad. Bil 

iki Kafalı 
Dört Gözlü 
inek Yavrusu 

lımir, (Hususi) - Narlıderenfn 
yukarı mahallesinde oturan Kartı· 
yakalı Bay Haaanın ineği iki ka
fah, dört gözlU bir yavru doğur· 
muıtur. Yavru ancak 24 saat 
yaıadıktan sonra ölmüştür. 

1 
aeverliğl ile herkese kendini sev• 
dirmiıti. Yokıullara yardım eder, 
çah9mak iıteyip do sermaye bula
mıyanlara aermaye Yerir, hulisa • 
elinden gelen iyiliği kimıeden eılr· 
gemezdf. Cinayete kurban olan işte 
bu ihtiyardır. Y alnızça oturdu~u 
evinde parçalanmıı bir halde 
cesedi bulunan bu ihtiyar ölU.
mUnden evvel tahammül edilmez 
iıkencelere maruz kalmııtır. 

Cesedin llıerindeki izlerden 
anlaıaldığına sröre ihtiyara para· 
ıını aakladığı yerin ıöyletiln>eai 

için ateşte kııdmlmış 1acayak 
ıeçirllmiı, sonra kulağı keıilmif, 
gözüne bıçak saplanmıı, daha 
ıonra da balta ile kafası kesilmiı· 
tir, evin her yeri altüst ve delik 
deıik edllmittir. 

Vak'a duyulur duyulmaz zabıta 
ve adliye derhal iıe ve bu feci 
cinayetin faillerlui aramı) başla
mııtır. Katillerin yakında ele 
geçecekleri ve hakimlerin önünde 
bu kanlı cinayetin hesabını vere• 
c:eklerl muhakkaktır. 

Trabzonda 
Sisten Kara Yollarında 
Münakalat Yapılamıyor 

Trabzon, 21 (A.A.) - Köylerde 
ıis devam ediyor. Yalnız Baybur
da kadar olan yol mUnakalata 
açılmıştır. 

Trabzonun 935 
Bütçesi 

Trabzon, 21 (A.A.) - Umumi 
meclis 935 bUtçeı:ni 438 bin 
liraya bağlıyarak dağılmııtır. 

Konyada Kar 
Yağıyor! 

Konya, 21 (Husuıi) - Gece 
başlayan yağmur sabahleyin kara 
çevirdi. Hali kar yağıyor. 

lzmir Dağlarına Kar Yağdı 
lzmir, 21 ( Husust ) - Hava 

birdenbire soğumuf, lzmir çevre• 
ıindeki dağlara kar düşmütlür. 

Kemalpaşada iki Kadın Yandı 
lzmir 21 ( Huıusi ) - Kemal

paşa kazasına bağ! ı Felrek 
köyünde bir yangın o:muş, iki 
kad.n }&nmııtır • 

Nisan 22 

1 Yurtta Soysal 

T 
Zonguldak 
Amele Birliğinin 
Yardımları 

Zonguldak, (Huıust) - Aıne" 

le Bir:tğl 1934 yılında ~ apılall 

itleri ve maden amelesinin gör 
düğtl muhtelif yardımları tasblt 
eden bir iıtatiatik çıkarmış ır. 

Havzada çalııan hinlerc• 
amelenin aylık llcroti tuta:' at ,u 
yüzde biri ile bu amaleyi i t i' teil 
it sahiplerinin ayni nlsbet uze
rinde ödedikleri yüzde birlerJen 
Amele Birliilnin sermayesi yıldall 
yıla artmıştır. Bu arhf, yapılaıı 
yardım ve diğer ııhha t işıerl 
IT'a&raflarının azlığı.ıdan çok ça" 
buk olmuı; kuruiuı ıermayetl 
"18,. bin liradan kıaa bir za• 
manda "300,, bin lirayı geçmiıtlr. 

Geçen aene amele birllğinill 
teıkllAtı sıeniıletilmif, yardıdl 
esaıları biraz daha tllmullendira" 
miı ve bir barem kabul edilmir 
tir. Bu ıuretle amele birliği ken" 
dlıinden beklenen iolere mUhllll 
adımlar atmıthr. 

1934 yılında amele birliğinin 

teıkilit mıntakaları olan Zonguı
dak, Kozlu, Üı:Ulmez, Gelik, Ki
limli, Ereğli, Kandilll ye AmasıO 
it merkezlerinde haatahk yUzUn" 
den çalııamıyan işçilere 1113030,, 
lira yevmiye yardımı yapılmıf, 

çahıma ancnnn kay beden lıçiler• 
11564811 lira YO ölen lıçinin ı& 
mlllmeıi için de 75 lira verilmlıtft• 

Bundan başka yine aynı if 
m~rkeılerlnde lıçi ailelerin• 
1125000,, liralık doğum yardınıl 

" 4147 ,. lira içtimai yardalllı 
111606,. lira da ölen ltçllerin ail .. 
)erine ıon yardım yapılmııtır. 

Aynca 192 lıçiye 11105 lir• 
ödünç para ve kazaya uğrayaJI 

37 iıçlye de 984 lira avanı veri~ 
miıtir. 

Amele Birliğinin sıhhat lılerl 
de son seneler içinde genit bit 
aahada yllrUmU9tür. 

istatistiklerden öj'rendlğlmlıt 
göre 934 yıla içinde yukarıdl 
saydığım 1 iş mıntakaıınd• 
kazaya uğrayarak yaralanaO 
11 '3126 11 amele ve yine ayni yer 
lerde hastalanan .. 16669 " amel• 
ile 11 9260 ,, amele ailesi Amel• 
Birliği aağlık teıkilatı tarafındaO 
muayene ve tedavi edilmişlerdir. 

Amele Birliği, talimatnameıiol 
köylü amelen:n ve ailelerinin d• 
yardım görebileceği bir tekild• 
değiştirerek asıl yardım ve bakı" 
ma muhtaç olan köylU ameleyi 
ve ailelerin• de yardım ve sıbbl 
bakımını teımil ettiği giln hakild 
idealine teveccüh etmiş olacaktıt• 

)f 

·~ 

BUTUN ULKE.Yt 
HE RC.UN 

~· . -
DOLAS~\MAZSINIZ 
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(l~r.••t .Alemi) HARİCİ TELGRAFLAR '( Gönül ~4ı~r!J 
.1.İlmanga Bir 
Daha Cevap Amerikada Korkunç Bir 

Evlenmek 
lsfigen 
Bir Genç Kız 

1 Verdi 
• V ıraa1 andlaımuıttın aakerl faııl· 

l•rını tanımamak kannnı alan 
Almanyaya karıı Uluılar kurumunun 

Yangın Feliketi ! 0 Evlenmek çatındayım. Tahıilim 
fena dıtil. Hısy bmı kaıanıyorum. 

Fakat kapalı ve dar bir muhit içinde 
yaııyorum. Etrafımda evlenebilecetlm 
bir inaan değil, hatta bir bekir yok, 
Y•tım yirmi Oçü geçti, hınllz ailem 
ar sın a cYlenmem bile me•zuubahiı 
de;H. Umuıııi yerlerde dikkati lzerimı 
çekebilecek kadar gOzel de deJillm ki, 
beni uzaktan görmekle arayanlar 
bu'unaurı. Güaler geçtikçe içime 
huzOn çökOyor. Acaba An.doluya 
gitıem orada daha kolay evleneme& 
miyim? 

b•tir n teblit ettiti beyaaname, B 
hekleıten tHirinl yaptı. Bu bıyanna• oğucu 
illeyi alan Alman devleti, al&kadlf• J 
ı.r. urdlti mukabil bir cn•p u. Duman ar 
bir nevi •ahkunai1•t mahl7•tlal ala• Ô f 
hem bu beyaaaanı• nıuht..,.iyatı•• lüm Saçıyor • 

1 hnı• ıyacatını, hem de bu beyanna• Ne•york, 21 (A.A.) - Brok-
nıedo mevıuu babı me11leler hak· " i d 
lunda ileride aoktai aasarını ıöyl•· lin'de lttrlver rıhtımı her n, 8 

naık hakkını ınuhafaı:a eylediflnl kAln ve içerilerinde kreozat llıtık 
biJdlrdi. Daha timdidea mulıt~lif ve kablli lttibal maddeler bulu· 
ınenbalardan akHdH haberler• ~ör• nan depolarda çıkan bir yangını 
Almanyanın bu ceYabıaın daha tid· ılSndllrmeğe çalışan itfaiye 
detli bir Jltanla ynıhnaaı bekltnirkın efradından 30'u dumandan bay-
daha mutedil bir tekilde yaıılmıf llD dOşmllılerdir. , , 
o'maaı umumi bir hayret uyandırmıı· Duman· Broklin den Nayu• 
br. Bununla, him Almaayanın konut· ti'ye gide~ yeraltı d~miryolu 
nıalara açık kapı bulundurmak !ate· mecrasmı da lıtili etm(Jtır. Atef, 
diki, hem de Alman hariciye bakan· henUz ıöndürlilmemiıtir. 
lıt nın Hitler llzerind• mae1air olarak Jeplln Seyahatinde 
diplomasi kaideleri dıtına çıkmama· Fridrihıhafen, 21 ( A.A. ) 
llbı temin eylediği kaydolunuyor. Graf Zeppelln balonu yeni ıe-

1 

hpanya Başbakanı Löru 

ispanyada Yedi 
Kişi Asılacak! 

Fakat Yine Grev Hare· 
ketleri var 

Madrid, 21 (A. A.) - Yüce 
mahkeme Alavada ve Valenslya
da idama mahkum edilen anar· 
ıist • sendikalistlerden 7 kişinin 
c:e:ıalarmı tasdik etmişUr. 

Saragosse, 21 (A.A.) - Anar· 
şlatlerle sendikalistlerin ilAn et· 
miş oldukları grev, tamamile aka
mete uğramıtbr. Hiç bir hadise 
olmamıştır. 

Kabine Buhranı 
Madrit, 2 ı (A.A.) - Siyaaal 

vaziyet, el'an kararıızlık göster· 
mektedir. · 

lataabul H. K. 

Kızım, hakkın yok değil. 
lstanbulda evlenme günden 

glln• arbyor, diyorlar. Fakat ka
zananlar arasında. Fakir ve az 
kazanan gençler evlenmek için 
çok dUtUnüyorlar. Muhitiniz.ln ka· 
palı ve dar oluşu da, dUfUndUğll~ 
nUz gibi, evlemeniıe manidir. 

Taıraya gitmek fikriniz mu· 
vafıkbr. Orada erkekler, isten• 

Mamafih Alman notuının her yahatine hareket etmiıtir. 
uırıa hukuk kıym•tiud·n mahrum il L h. t 
olduğuda ayrıca llAv• .diliyor. Şu Almanya e e ıs an 
nıuhakem• gösteriyor ki Ulualar Ku· 

Löru kabinesi, ya korteıler 
.... çılmazdan evvel hUkfımeti ekıe· 
rlyete istinat ettirmek için bir 
buhran ihdas eylemek, yahut ka· 
blneyi olduğu gibi parlamentonun 
karıısına çıkarıp, ondan aonra 
değiıiklik yapmak istiyor, 

bulda olduğu kadar, güç beğenir 
değildirler. ÇOnkll etraflarında 
onları seçme güçlüğüne uğratacak 
kadar bol kız yoktur, eğer bura· 
daki gibi orada da hayatınıza ka· 
ıanmak imkam varsa, tereddüt 
etmeyiniz. 

rumundakl karara kartı Ahnanyanın d I e f k ' 
••rt bir hareketti bulunabileuti Arasın a ttı a . 
beklenmekte ld\. Bundan da, bu kara-

Alman yada 
Askeri 

Havacılık! 
* Ankara lemetpaşa oaddHinde M. rın atır olduğu pefİnea kabul ıdllmit -----

bulunuyordu. Hukuk kıymetinden ( Bat tarafı ı ioel yüıd• ) 1 Almanya ile Lehistan araıında 
mahrum olaua veya olmaaın; Alman Meylin Berlln muhabirine glSre, mevcut muahedenln metnini 
devletinin kendi hakkı•daki karara Almanya Gelecek ay Romada neıretmiıtir: Berlin, 21 (A.A.) - Nazi Mi· 

liıleri, B. Hltler' e 46 ıncı yıldö.o 
nlimU mllnaaebeti1e 42 tane as· 
kert tayyare armağan etmlılerdlr. 
Komüniıtler tarafından telef edl· 
len Nazi kahramanının şerefine 
0 Horst Vesıel,, teamlye edilen bu 
hava filosunun teslimi esnasında, 

Özdemir: 
Siz, kadınm bu yalanını affe· 

decek iİbl görllnmilyonunuz. O 
sizit' karşınızda daima günahlı ve 
mücrim gibi duracak, bu şerait 
dahilinde evlenmeniz hayırh bir 
netice veremez. Onun için bence 
olan olmuı, artık bu maceraya 
nihayet vererek kurtulmıya çıh· 

itiraz etmeai sarf bu noktadan bil• toplanac~k olan AYusturya iıtiklall t nci madde - diki taraf 
1
ha· 

· dotru addıdİlmek icap eyler. Demek Ye Tuna anlaıması konferansına rlcf meselelerde yek iğerile sti· 

kl. tutulan yol barıı• yardım edici bir 1 kt' ıaredo bulunacaklardır. 
lıtirak elm yece ır. 2 - Lehistan dı• lılerinde 

Yol dex.iJdlr. BugOnkl cemiyetin R il srensa MUzekerelerl "' 
a ı k ueya • ..- daima Almanyanın fikrini ıora• late-"'I, arada mevcut hır tlrlO ni a NI ı D rdu ? 

• k ç n u caktır. ve ihtilaf uHurlarını kaldırma br. 22 (T ) L·t i f ile 
ıh b Parla, 88 -

1 v no 3 - Iıtatukoyu bozacak bey· Ti ki iate11Hdij'i ılSy1enilen ıu nuı d k k l 
Al Laval arasın 8 i mtısa ere ' m· nelmilel bı'r mesele çıkarsa ı' kl tahakkuk ettirllebllıln, manyaya Li 1 f 

pek •• kim•• klsaı•• •enbUir. dilik lnkataa uğramııtır. tv 00 devlet lAzlmgelen tedbirleri ta• 
Komiaerler Heyetin• malOmat ylnde iıtiıarede bulunacakJardır. 

hücum kıtaatı baıkam Viktor Lutze: 
"- Bu hediye Hltler mJllıle

rlni orduya rapteden baj'lana 
sembolüdür,, demiştir. 

ıınıı. 

* Ayaapqada A. H. G, Umumi harpte beraber mGttıliklik yermek için Ruıyaya dönmüttllr. 4-lkl memleket sebebiyet ve• 
yaptığımıı bu milletin tahakkOm Havas ajans taımı bu haberi 

d h i l t t lll t mUnas•betlle, Utvinofun seyahat· rilmemiı bir taarruz vukuunda 
dalyuinl bizden 8 a Y a mıt m • w d k l askeri, ikt:sadl ve mali hlltUn rinin Leh toprağmdan geçmeıine ·················································-· .. ·······• it artak ıon aafha.ına gelmlt 

demektir, kanunen çocuklarınıza 
nafaka vermeye mecburaunuz. 
Amma lıterseniz, ve yaıı bllyllkse, 
çocuklarınızdan birini alırsınız. 
Y alnıı bu, ılze daha maarafh 
olur zannederim. 

aı bulunur. Buna ratmen ılS:ıöallnde ta bulunduğu sıra 8 mllza eren n lcuvv•llerlni birleıtirecekler, yek· mü1&ade edecektir. , 
bir hakikat vardır: tablatllo devam edemiyeceğinl diğerine yardam edeceklerdir. 6 - Alman} 8 Lehiıtamn hu· 

Bu hakikat, adlQ nııfet• tama• bildiriyor. 5 _ Almanya Şarktan veya dutlarmı kefalet altma almııtar. 
men riayet edllm•dltioi ıasterlyor . Almanya ile Lehlatan Arasındaki Garpt•n gelecek bir taarruza Bu muahede iki yılhktır. Fakat 
Matlup veçhle bir buıı fikrl te1lı ittifak Muahedesi 
etmenin bu ıartlar altında ne kadar Paris, 22 ( A. A.) _ Uyond~ karşı koymak mecbur:yetinde 6 ay evvel feshi haber verilmezse 

JGç olduğunuayrıcaı6yle~iye~b~il~m~•~~~~çı~k~a~n~L~a~~~Ut~~P~O~bl~ik~~g~~~z~•~te~ı~ı,~~k~a~l~ır~ı~a~L~ch~i~st~a~n~A~l~m~a~n~a~s~k~e~rl~'e~-~~k~e~n~d~il~iğ~i~n~d~en~u~z~a~m~ı~!~'~a~?ı~la~c~a~k~tı~r.~~~~~~~~~~~~~E~~y~·z~.E~~~~ 
lhum var mıdır? - Süreyya Zı'

2

h•ıı· Efendi. düt-UndUkçe, bu danbırl, pek u1rurlu sayardı. Fa· B b'I ı·k ı ill u, ı memez ı , an ıyamamaı· 
~ ıöıll manarı buluyordu. Bun· kat akıam Uıtü, sırtından bluzu lık hav&11ı, Haceri, çıldırtıyordu. 

22-4 Edebi 
Tefrikamız 

Yz•ıaa: 

Mahmut Yesari 
44 da; meslek hmcını almanın hid· çıkardı, ve buruşturarak attı: O, yokken, birinden biri gelive-

detl, ayni zamanda, lıtemediği - Senin de oğurun kaçmıı, rlrse diye, ıokağa da çıkamıyordu. 

çam Tırtılları 
Otel kAtibioin omuzuna doıt· 

ça vurdu: d 
- Haydi, aıizim... Sen, e-

dikleriml yap... Eğer beni, kara· 
kolda bulamazaan, bir kağıt bı
rakırsın... Kızbeyli otelinde bulu-

ıuruz. 

- Olur, Cevat Beycikjnı, 1tn, 

hiç merak etme... . 
Zihni Ef., jandarma mUIAıfmı-

nin yanından çıkınca dUtlln• 
dlltline yUrOmeğe baılamıtb· De· 
nıir ağayı bulmak kolaydı; ~em~r 
ağa, itin bu şekilde halledılıverı· 
ı:lne sevinecekti. Hacer Hanım da 
hemen kabul edecekti. 

Fakat otel kitibi, ge ç zabi· 
tin ıöılerlnl, pek karıtık buluyor· 
du. Jandarma mliliıimi, genç 
icadını vazife hiılerile mi ko.o 
ruyordu? Bunda kendi kalbinin 
de kUçük bir emri, tavsiyeciğl 
Yok nıuydu? Bekir efe meseleai!e 
nıeıgul olmak, vazifesidi? Fakat 
Hacer Hanımla bu kadar ala-

kadar oluıu nedendi? Cevat Bey, 
Yalnız kasabanın değil, ~ehrln 
'\Te köylerin de asayişini, inziba
tını düşUnllyordu. O, bliUin butı-

!ardan, mes'ul mUydtı? Bunlar 
vazifesi dahilinde miydi? 

G•nç mlllazim, Hacer Ha· 
namın itler bitinceye kadar 
ka1&bada oturmasını lıtiyord.u? 
Sonra tekrar Iıtanbula dönmeaıni 
muvafık buluyordu ve... En nl· 

h t kendiıi de baıka bir yere 
aye' k. d 

gönderilmek emrini be lıyor u. 
Zihni Efendi, karııan beynini, 

k 
kaııya açmak düzeltmek 

aıı Ya , il . l il ba 
lıtlyormuı ilbi ıinlr tin r • 

flDI tırnaklıyordu: H 
- Zavallı Cevat Beyi.. em 

burada duraun, göreyim, diyor, 
hem do kalkıın, lıtanbula gltıln, 
öıOm görmeılııl diyor. yardan 

~ı? Serden mi? En ıonunda 
kendi kalkıp gitmek iıtlyorl .• 
Emir bekliyormuş! .• Onun ltl de 

güç.. · · · bl " O Jandarma mülazımmın r ıuz ' 

b 
. rivl gibi aapJanmıı 

eynıno T 

kal~ştBekir Efe, toalim olmaz 
dünyada ... Jandarmaya oyun oy-

k lstiye<:ek, kaçacak ve 
nama k ) d 

k · andarma urıunı a a 
kdor .a1 rımkJf Böyle azılı efelerin 
evrı ece ·• d 1 · 

k böyle denilme 1 
açı, 

( Arkası var ) 

bir darbeyi vurmuf olmanm, musibeti Dördüncll glinün aababı, Hacer 
aıabı vardı! O, geydiğl tuvaletlerin, iıkar- çok yorgun uyanmııtı; sinirleri 

* plnlerin, kullandığı çantaların, cımbızlanryor gibi sızlıyor, bütün 
Hacer, dörl gUndenberi oda· ıemıiyelerln uğurlarını denemlt vücudu kırık kırık ağrıyordu. 

ıında kıvrana kanana oturuyordu. ve inanmıştı. El çantaıınııı aynaama lstekılz 
Otel kAtlbi Zihni Efendi: Ertesi gün, koyu neftllerinl lıtekıiz baktı; fakat yine her 
- Y arm gelir, haber veririm! giydi; bekledi. Lakin koyu nefti· ihtimali dUtUnerek yOzOnD boyadı, 
Dediği dört gUn olmuı ne lerl de ll~urlu gelmedİi jandarma pudraladı. Fakat glylnmeğe Utenl-

haber göndermiı, ne de görlln· mülazımı iÖrllnmedil Koyu nefti· yordu. Artık, hangi eavaban 
mUıttU Acaba hastalanmıı mıdı? leri de, Hacerln gözUnde düıtlil uğrunu deneyecekti? 

Hacer, hiddetinden dlılerinl Üçüncil gUııdUi bavullaranı Sarı ipek kamlsolunun UıtUne, 
kısıyordu: açtı; uzun uzun dUtUndü ve ıiyah pembe poplin pijameamı giydi. 

- Miıkin ıııka. Haıtalanacak dekoltelerini ıırtma geçirdi. ipek Otelcinin, bir tepsi lçeriıinde 
zamanı buldu.. ıiyah dekoltenin göglisllnde, tam kapı aralığından bıraktığı ıhk 

Demir Ağanın bir iti çıkmııta, kalp hizasında, yağla boya iri çayı, cumbada, tiksine tiksine 
çepkenliye mi if tmltti? Zihni bir aarı gUI resmi yapılmııtı. Ha· içti; bir algara yaktı. 
Efendi, bunu olsun, haber vere· cer, bunun uğrunu çok denemişti: Buglln, Umldi yoktu; canı late· 
mez midi? - Bugün, muhakkak görllrUm! miyerek, batta kin duyarak, 

Demir Ağa, köyüne aitmlı Diyordu. Fakat akıama kadar ıokağ'a bakıyordu. Beyninin içi, 
olabilirdi. Gelen jandarma zabiti, genç mUIAzımı, beyhude bekledi. ezilmit gibi yorgundu; hiçbir şey 
otelin önünden bir kere bile geç- Hacer sokaktan geçenlere dUtUnmed•n dalıyor, aazlerinl 
memiıtl. Genç kadm, gün doğar- kızıyordu. Yumruklarını ııluyorı açtığı zaman, uykudan sarsılarak 
ken kalkıyor, yatakta gerinmeyi, - Ne oldu, hunlara? uyandırılmış gibi seraemllyordu. 

· b t b'l t' ı Kapıya vurulmuıtu. eınemeyı a arına ı e ge ırm yor; Diyordu. Hepıl birden, Hace• 
ı l l b - Kim o? tuva el n yapıyor, cum aya geçip rln aemtine ugv ramamak ldn söz 

t l k k ,. - Hanım, aeni görmek lıt ... 
oturuyor; ve or a ı ararıncaya birliği mi etmiılerdi? Jandarma yenler var. 
kadar bekliyordu. zabitinin, kendiliğinden olsun, bir Hacer, Ömer Ağanın eesinl 

Kundura, nal, tekerlek 1esle· bahane ile otele uğrayacağını tammııtı; hemen yerinden fırladı, 
rine kulak kabartıyor. ürpererek zannediyordu. Sokaktan bile geç· kapıya koıtu: 
d l d - Kim görmek iatlyor beni ? 
oğru uyor u. memesi, genç kadmın hayallerini Sesi kadar, vücudu da titre• 

ilk gOn, beyaz bluzlarını giy· yıkmıştı. yordu. 
mitti. Hacer, bu bluzu, Iatanbul· Demir Ata vaı mı aeçmlıti? 
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Dünga 
Yün 
Konferansı 

1 

1 

ÖnnmUıdeki hazlran ayında 
Berlinde Berlinde dUnya 

ylln konfertınıı top
toplanıgor !anacaktır. 

A lmanya, lngiltcrc, ltalya ve 
Holonda gibi Avrupa mem1eket-
leri murahhasları bu konfeıanıta 
müşterek hareket etmek için 
kendi aralarında bfr toplantı 
yapmışlardır. Bu ayın ba,ında 
ParJste yapılan bu konuşmalar da 
haziranda yapılacak Bcrlin kon
feranıında Avrupa yün memle
ketlerinin takip ed cekleri yol 
çizilmiştir. 

~ 
Kıınadada ziraat lşlerile uğ· 

Hoı blr is- r.aıan mlleaseae 
. . güzel bir yumurta 

tatıstık istatistiği neşret· 
miftir. Bu istatistiğe göre Kana
da da yılda adam baıına ( 370 ) 
yumurta yetiştirilmektedir. Bu 
miktar istatistikte tetkik olunan 
memleketlerin rakamlarından da-
ha yüksektir. Mevzuubabs lıtatw• 
tiğe göre ve ehemmiyet ııraıile 
yı!da adam başına yeni Zolanda 
da (300); Amerikada (267); Bel
çlkadn (212); Holanda da (200); 
lngilterede ( 143 ); Almanyada 
(129) yumurta yetiıtirllmektedlr. 

lf 
Mısırın pamuktan ıonra top

Mısı,. laükli.- rağa borçlu oldu-

meti w •o- ~:dd:n ıo;1a~~iı~ 
lan ihracatı Ve M11ır hllkômetl 

pamuk kadar ıoğan ihracatını da 
dUtUnmek zaruretindedir. Hatti 
ıoianın pamuktan çabuk bozul
dutu göı önünde tutulurıa bu 
ehemmiyet ntar. 

işte Mııır hUkümeti bu bakım
dan Mııırın ıoğan itlerini düıelt-
m ek lmklnlarını aramaktadır. V• 
ilk it olarak kredi . zorlukları ile 
karıılaıan Almanyaya aönderlle
cek ıoğanlara yardıma karar Yer
m:ştir. Ve ıırf Almanyaya yapı· 
lacak ıoğan ihracatına tahılı 
edilmek Uzere 100.000 Mııır llraaı 
ayrılmııtır. 

* ltalya 1933 yılında 9 mllyon 

ltalganın 560 bin ton ma· 
k- - ·ı1ı den kömUrll :ldhal 

omur 1 a- etmiıtl J 937 yılı 
/atı artıgor için yapılan lıta-

tistiklerde bu miktann yllıde otuz 
kadar artarak 12 milyon 730 bin 
tona vardığını görllyoruz. Italya 
maden k~mUrlerini bilha11a lna-il· 
tereden almaktadır. 

__..... ._ ...... _.................. . • . ... ......_W9' ·-

Bir Doktorun 
Günlük Pazartesi 

Notlarından (*) 

Çoçuklarda ishal 
lntiaambız verilen yahut iyice ta• 
kim edilmemiı ı!itle diğer vai:it•iz 
nrilen gıdalar çocukta iıhale aebep 
olabllit', Rengi yeıil olur. Halbuki 
çocukların apteeti, tabii halde altın 
.. naı renıindedir. Bu renk Hıı 
yeoU nya yaprak yeıiline dönün
ce tabii defi ihtiyaçlan da artar. 

Çocuk Hncılanmıetır. Ağlar, dur
madan bağırır. Bu takdirde ılt 
2.f, icabında '8 1aat ktıilmelidir. 
Yerine kaynamıı ıekerll ıu, pirino 
ıuyu, nişasta pelteal, hafif 
çay gibi ıeyler verUir. Ayni 
ıamanda papatya •uyile ihti
kan yapmak, karnına llpa vur
mak vey11 kompre8 ıayanı tavaı
yedir. Apteetin rengi tabii hUJlni 
alınca yıne gıda vermiye baı
lamalıdır. 

-------------------------19] Bu notları kcılp eaklayınıE, yahut 
b' r albUme yapıtlırıp kollekalyon yapı• 
ruz. Sıkıntı umanınız:da bu notlar b ir 
doktor g ibi imdadınıza yet işebilir. 
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Dünya Kadınlarının Tezahürü 

Heyecanlı 
Nutuklar 
Söy endi 

Şehrimizde toplanmıı olan 
dUnya kadınları dün akıam Te
pebaıında hakfkt bir alAka 
uyandıran bUyUk bir mitinı tertip 
eltller. 

Bu miting tiy tro blnaaına 

tahminlerin fevkınde bir dinleyici 
kUtlesi toplamııhr. 

Aaayifİ temhıe memur olanlar 
kadınlara karşı çok mUıaadekAr 
davranmıılar ; fakat içeri girmek 
istiyon erkekleri ; memleketimize 
gelen ecnebi ıeyyahların ıftmrUk· 
lerde bile ras.tgelmediklerl aUç· 
IUklero maruz bırakmıılardır. 

Saat tam on yediyi 40 geçe, 
projektörleri aydınlatılmıı olan 
aabnenlo perdesi açıldı. Sahney• 
çıkan mltina- reisi bayan Latife 
Bekir, ilk ıözO Ulualar Kurumu 
murahaslanndan matmazel Emili 
Gourta Yerdi. 

Sevimli murahhaa boyu kadar 
uzun franıızca bir nutuk ıöyledl. 
Çocuklann yetiıtirilmelerinden, 
çocuk hıfzıııhhn11ndan bahsede• 
rek, mevzuu ıulha Ye nihayet an· 
neler.in, çocuklarına yermekle mn
kellef oldukları terblyey• intikal 
ettir dl 

Matmazel Gourt'tan ıonra 
aabnoyl, loıcf Uz parlmentosunun 
ilk kadın azaaı Bayan Leydi Aı· 
tor işgal ettL 

Kesui kadar dımağı da zenıin 
olan aevimll Ye zeki lngillz bayanı, 
bu toplanııın bir layan oldağanu 
Y• bu toplantıya 1ttfrak edenlerin 
birer asi aayılabilecek1er1nl ıöy
ledl. Sonra: 

- Kdınların lıtediklerl şey er
keklere benzemek dej"ildir. Biz 
onların hallerini gördllkç• onlara 
benzeyememekton dej"U, benze• 
mekten korkuyoruı, dedL Ve çok 
alkıılanan bu ı6ılerlne ıu cUm• 
leh~rl• devam etti: 

- Bu toplanııtakl aamimiyet 
göıteriyor ki, dün} aoın bııtno ka
dınlarının çok iyi arkadq ve 
kardeı olmalarına milliyet farkları 
zerre kadar mani değildir. Ve 
zaten lıtenilen de, budur. 

Biz; gayo!erimlıin, birçok arıu· 
larımız gibi ılHUnc görUJmea:nden 
korkmuyoruz. Vo bize bu pena• 
ıızlığı Yeren de, gayelerjmizin 
ua:etine olan bUyUk Ye köklO 
imanımııdır. 

Atatnrkftn bOyOklOğOnden 
bahıeden İngiliz bayanı, uzun 
ıOren alkışlarla karıılıındı. 

Oodaa ıonra ıöz alan Antalya 
ıaylan bayan TUrkiıı, nutkuna, 
0 TUrkiyenin uiı mbafirlerinl ,, 
HlAmlamakla baıladı ey: 

"- Atatürk; Türk mllletfnf de 
Tnrk kadınını da, bir hamlede 
Kurunuvuıtadan bugUne atmıştır!,, 
dedi. 

Türkçe söylenen bu nutuk, 
Bayan Nebahat tarafından fraa
ıızcaya tercOme olundu. 

V • aahneye Romanya lburah· 
ha1ı Prenıea KantagUıen geldi. 
KantagOzen, çok fazla alkıılanan 
nutkunda hulbaten fU ılSzlerl 
ılSylediı 

- Giinftn bUUln buhranlarına 
rağmen, kadın, parlak bir istik
bal Umidi uyandırıyor. 

Gençliğin yardımına koıacek 
olan kadındır. Ve kadın, herkeıse l 

okGe iş 
arattı 

• 
ır 

Dt1n akşamki miting eenamnda nutuk ıöyleyenler. 'Yukarıda: İngilis murahhu-
larından biri, aoafıda ıaylavlanmizdan Bayan Türkan nutuk okurlarken 

namuakirlık telkinine de muktedir- bayan Uttlijohn'dur. 
dir. BtıtOn bunların haricinde o, Onun da aözlerlnl bitirmeain-
her hakıızlık karııımda cephe den ıonra aahnede görülen kong• 
alabllecek kadar da medenl ceaa• ra relıl bayan Korbet Atbi, ha· 
rete HhlpUr. zlruna bütün murahaalar namına 

Mitlng'ln en •on nutukunu ıöyle- teıekkllr etmlf, ve miting, alkır 
yen murahhaa Avuıturalyah lar arasında aona ermiıdir. 

Kadın Murahhaslar Dün 
Çok lgi Eğlendiler 

Hintli Bagan 1 

Zengin Bir 
Alaka Kazandı 

Dün 1abah U:uılararau kadın 
blrliji kongre1ine gelen murah· 
haılar Ye birçok davetliler Bo
ğaıiçinde bir vapur gezintisi 
yapmıılardır. Bu gezinti murah
hular ıerefine, Türk kadın bir
liği tarafından tertip oluamuıtur. 

Gezinti için, Şirketi Hayriye• 
nln 74 numaralı bOynk, beya• 
vapuru tutul muştur. 

BUttltı dOnya milletlerinin bay• 
raklarilo donatılan vapura, tehir 
bandoıuda getirtilmişti. 

Vapur, ıabah tam ıaat onblrl 
on geçe Tophaneden kalkmııtır. 

Bandonun çaldığı oynak ha• 
valarla net' elerl bir kat daha 
artan davetliler ve murahhaılar 
Boğazın nihayetine kadar g6tO
rülmUılerdir. 

Bu gezinti Hkt on üçe kadar 
ıUrmUıtnr. Dönü9te, vapur, Bey• 
lerbeyi aarayanı .1 rıhtımına ya
na9mı9tır. Miİafirler ve davetliler 
sarayı ve Hrayın bllyük bahçHİ• 
nl gezmlılerdir. 

Murabhaslu, gezmelerini bitir
dikten ıonra, hazırlanan ıoğuk 
bftfedo karınlarını doyurmuılardır. 
Biraz mahcup davrananlar, bUfe· 
den kAH derecede mtlıtefit ola• 
mamışlardır. Zira; gezintid• mev
cut kadın murahhaalara v• dıı
vet!ilere nisbeten adetleri çok 
mahdut kalan erkekler; bayanlara 
ikrama yetişememişlerdir. 

Bazı erkekler de; zahmet say• 
dıkları bu hizmetten kurtulmak 

Kadın murabbular, dünkü ge:ıiııtileri 
e ouıoda BeJltrbeyl ıarayıoın havuztl 

bqında 

için. kadınla erkek araaındakl 
mUaavab öne ıUrmlltlordir. 

Fakat bayanlar, müaavabn bu 
tarı.da telakki edilitinden pek 
hoşlanmamıılardır. 

Yaşlıca murahhaalardan bir· 
çokları, ıaray bahçesinin en yu
kanlanna kadar çıkamadıklarına 
e1ef: enmlşler, ve oralarda neı' 
eyle kotuşan genç bayanlara 
bakarak gOlmUıler, ve gençliğe 

imrendiklerini söylemişlerdir. 

Sarayın iç tefriıatına en fazla 
hayran olanların batında, Ja• 
mayka, Hindiıtan murahhaaları; 

ve birliğimiz azasından değerli 

doktor bayan Pakize vardır. 
HAttA bayan Pakize bir 

aralık: 
- Ben, dem:ıtir, ıabahtan· 

beri açlıktan bay!'.ıyordum. Hal-
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Kari Melctııbları 

Tayyare Cemiyetinin 
Bir Bildirişi 

Geçenlerde yine bu ılltunlardı 
Dlyarıbekire, tayyare piyangosd 
listelerinin muntazamaa gön• 
derilmediğine dair bir oku• 
yucumuzu!l §İk4yetlnJ yaz• 
mııtık. Tayy re cemiyeti bize 
g8nderdJğl bir mektupta tahklkat 
yapbğını, llsteleri diğer ıubelere 

olduğu gibi Diyarıbekiro de 
muntazaman gönderdiğini, bu 
huauıtakl posta m~kbuzlarıoıd 
plyanıo mlldürlllğUnde saklı b~ 
luadutwıu bildirmekte, bu lhıte• 
lerln postada kaybolmuş olması• 
mn ihtimali olduğunu yazmak• 
tadır. 

Bir Göçmenin ŞlkAyetl 
Garbi Trakyalı bir göçmenlmi 

Uzun mftddottenberi iş bulamadım 
Ve buna da, ba ka tabiiyette ol• . ~ 

mam ıebep teıkil ediyor. TUrll 
tebaası olmak lıtedim, ve bir istf. 
da ile mOracaat ettim. Fakat mg. 
amolem bir tnrln neticelenm•df, 
Çnakn nUfua bedeli olarak 2575 
kuruı iıtenmektedir. Halbuki ben 
tam bir yokluk içindeyim. Eakiden 
fakir olanlar için bir latisna ka~ 
nunu vardı, bunun mllddeti de 
13 Nisanda bitmiş.. Belediyeye 
mOracaat ettim. 

Bana: Şimdilik paralı yoktur, 
fakat l SO kuruı ifllndelikle ça• 
lııabilir " teklinde bir mazbata 
verdiler. 

Bu ıurotle bUtUn Omitlerim 
boıuna gitti. Ne yapacağım• 
ıaıırdım. Ben bir zavallı göç• 
menim, bana yardım etmek, ha• 
yatım• kurtarmak demektir. 
Kim., hangi makama bq vur .. 
cağımı bilmiyorum. 

Son Posta: Belediyemizin 
veya Hlllliahmerln kiymetli relıl 
General Alinin naıandikkatinl 
bu kimHafz Yatanda11mıııo Uz .. 
rine celbederlz: 

Pendik ietaa7on kırathaneaindı 
Garbi Trakya göçmenlerinden 

H. Ckmal 

( Cevabi•• 

Beyoğlu Çukurcum A Cawı ıokak 
No. 81 de Bay 1. Hakkıya: 

Y enlden bir iıtida ile Bele
diyeye mllracaat edlıalz variyeti• 
nizl kıaa fakat özlU bir ifade ile 
anlatarak mlldahaleıinl isteyiniz. 
----·li••• ... ---- 1 • ....._ . . . ... ~ .......... 

bukl buranın nef asetl bana 
açb§tmı unutturdu. Şu anda 
açlıktan değU, hayranlıktan b .. 
1ıhyaruml 

BlltUn bunlar, ıaat on beı 
buçuğa kadar allrmUıtt\r. Tenezztıh 
vapuru, aaat on bot buçukta, 
Beylerbeyinden hareket etmiştir. 
V• saat on albya doğru Topba• 
neye yanaıılmııtır. Ve bu neı'e 
içinde geçen gezinti, neş'e içinde 
ıona ermiştir. 

Gezinti}'• iştirak eden murah• 
hulardan ve davetlilerden bir· 
çokları sade vapurun kalabalığın• 
dan Ye büfede karşılaıtıklan 
ançlüklerden şikiyet etmiılerdlr. 

Büfeden bahseden bir ecnebi 
bayan gUlmüı, ve: 

- Herıey güzel, demiştir. 
Fakat ben bugUokU tecrUbemdea 
ıoora, tok karınla ıiodana dOt• 
meyi boı mideyle sarayda yaıa· 

· maya tercih ederim. 
BtttUn bayanlarda fazla alaka 

uyandıran şeylerden birisi de, 
Hindistan murahhaslarından biri• 
nin kıyafeti olmuştur. 

HergUn başka renkte, kır 
metli bir şnla bUrUnen kibar, 
ince yüzlü Hintllnin dUnkU kılığı 
da, biltün gözleri takdir ve inı• 
ren ti i!e doldurmuı tur 
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Yii~ü~ii·~ .. v·~·Sö~ü~ün ine• ifadesi ile \ T tJsadüfü11 Rolü Si~;;,-:ıJ~--~-~Ç;k ·--iJil~iikfi~- -~ 
Bilhassa Fransı~ca ~on~ıulan,Me~l·-ı Stüdyoya Hiç Ayak Basmamış eı·r 

ketlerde Sevılmıı Bır San atkar K Y Jd ız ı ız Oldu! 

Oıisel Ginger Rogen IOD çe.lrdlfi La " Gay dinrce• ,, lıimli filmde 

Film Yalnız Eğlence Vaııtaıı Olmadıtına Göre 
br 

-----
Fransa, Sinema Sanayiine 

Komiser Tayin Ediyor! 
Paris Stüdyolarını Altüst Eden 

Bir Şayia 
Birkaç gUn evvel Pariıte bir 

fa) ia dolaıtı ve bOtün atOdyola
rın heyecan ile altt:ıt olmaaını 
llıucip oldu, f.lhakika: 

- HOkümet btitlln ılnema 
lanayil Ozerinde •azifedar ol~~ak 
bir yllkaek komlaeriik teıkılıne 
karar vermiıtir, deniliyordu, fa
kat fazla olarak bu mevki• 
(Mösyö Ballin)iD ıet:rlleceji de 

llive eclill7ordu. 
Mealeain hakikat kıımı ıur 

dan ibaretijr: 
Radikal 101yallat fırkaıına 

llıenıub olan meb'ualardan mü
rekkep bir ırup bir yıl danomO 
lllftnaaebetile verilen ziyafetten 
ıonra koauıur:arken Alman pro
P•ıanda nazın Göbbelain Alman 
llnemil unayiine yerdiği eb~ır 
illiyet tlzerinde durmuıJar. Ve bu 
llditle Alman kültllrOn ün pek ya· 
kında bnttbı vasati Avrupa Oıerinde 
laAkim olaacağını diişOnmtifler, 
•onra da Frar.ıanın ayni yolu ta• 
ld~ edip edemeyeceği Oze~inde 
filcar teati etm tlel'dir. Neüced• 
1'1•r · · hu1U1ta bir 

liyiba hazırlamıya memur edilmlr 
tir. Bunaıila beraber Fraıwz ıa
ıetelerl cOmburiyetçl Franıanm 
Hitler Almaoyam olmacLjam a6y
l0yorlar. Anlaıdıyor ki vasiyette 
yakın bir zaman için deilflkllk 
beklemek dotru obmyacakbr. 

Biri~ 
içinde 

Pier Chenal 19çenlerde bl
f rditf (Cinayet •e ceza ) fllmial 
mDteakıp Franıız romanca• Ga .. 
ton Lerouaedaa Miatr Flo• adı 
albada adapte edilen bir film 
çeviraıiye bqlıyacakbr. 

1f. Garip te•arDt eaeri olarak 
Abel Gance ile Hanrl Ruael ayni 
zamanda ( Bohem Hayab ) lamin
dekl eseri çeYirmeye baılıyacak
lannı illa etmlılerdlr. . 

Sonra bir Franaız bır et. lngl-
Jiı ıtDdyolU yine ayni zamanda 
.. Kabil,. e&an..ml fllm• alaca.k
lan•• Ula etmitlerdir. itte iki 

evzu ki yeni detfldir, fakat 
~ayla,Jamamaktadır. Bakalım ki
min aaaibl olacak. 

Maternite Filmini Yapan, Bunu Nerede 
Aklına Getirdiğini Anlatıyor / 

Ve Neden 

••Jean Choux,, nun ''annelik,, adı a~tında çevirdiği 1 
r•al filin Avrupada mealcktatlarımın aöı•erildi ve 
ya%chklan yazılara ba!cılıua iyi bir kabul gördü 
lzerhade de epyice dedikodular yapıldı. Fi hakika b~ 
eaerin kendisine mahıus garip bir hikiyeai •ardır. 
Buna bizzat Jean Choux'nun ağzından d'nliyelim: 

- Aanelik adı altında bir film çe•irmek nere
cl• mi aklıma geldi, fakat aziz doıtum bu 
1Ualialze c•••p •ermek bizi çok uzaklara alrilklerl 

ltalyada filorau'ta bir run, yaz ıoalanaa 
dotru Anneci aalonon kenarındaydım, bir apor 
blabOne bitifik klçlic&k bir barda bir kadın 
16rdtlm •• 

Arkaaında bo1nanu, eaaeaJnl •• kollarını açık 
bankan kasa bir apor rop •ardı. Saman ç&pll ile 
blJllk bir bardaktan limonata içiyordu. 

Ô,le barikulllde bir ricudu vardı. Derken 
blrill bir arama fona bir plik koydu, bir dana 
laa•ua baıladı ve bir genç •J•ğa kalkarak kadını 
cla••t etti, dönmeye baıladılar. 

Hem onlara bakıyor, hem de dOıUnUyordumı 
- Ejer bu çifte bir ftrm çe•irtemeHem ap· 

dallık •tmit olurum. 
Derhal 7anlanna gittim, tanııhk. T eklifiml avino 

aTUelerl ile Dl'f&lamadılar. Billkiı: 
- Fakat bi% hiçbir zaman bir filim çeYlrmec:Uk, 

ula aahne1e çıkmadık, decliler. 
Eaditelerialn •arit olmadıjını 116,tedim •• mu

yaffakatlerial aldım. 
Diler taraftan memleketi de anlamaya baflama.

h•, ı&llerlnla, dağlannın, peyzajlarının g&ıterile
cek yerlerini ıörmiye alıtllllfbm. itte bu filmi nHıl 
çe•lrdiğiml ıBylemiı oldum. 

Zaten lnaan her vakit böyle çalıımalı, mc-vr.uunu 
hep tabiattan almalıdır. 

llatenait6yl ( Annelik ) çeYirea paç laua ada 

Hella Mulltr "Annelik,, filminde• bir ıahnede 
Hella Mnllerdir, kendiıl 11hneye llk defa bu filimde 
çalmuftu', belki 1annın parlak bir 11ldım olacakbr. 

=Haftanın Filmleri= 

Şif• l9inde t•)'taa filminden bir uhnt 
dır. Bununla beraber latanbulda 
tutmaıına lbtlmal ••rll•m•L Alm•nradeı " Şiıe içinde 

.. ytan ,, adı albnda çemlea yeni 
filim " Ste•enaon ,. ua bir lılkl1e
alnden mnlhemdir. içinde ıarabetl 
hayal ile karııık buluraunuL Bir 
t1fe yardır ki Mhirllclir, •l•r aa
hlbi tarafından, daha e••elld aa• 
bibine nazaran ucuz alınmlf lae, 
ODUD bltllD anuiarlDI yerine ... 
tlrlr. Buna mukabil bu tiıeye ea 
ıo• malik olan adam ıeytanın 
11rrin• uir•mıt aayalacaktır. Hal
buki bu 10nuncu adam da bir 
ı•mi-tayfamdır ... Şimdilik mem• 
nundur, yalms titeYI bqmdan de
fedlace, abillk bqladağa için 
tekrar arayıp bulmak we bu defa 
para mukabilinde utmak mecbu
riyetindedir. Kana uyetlnde ni
hayet lıtedlginl yapa bilecektir. 
Film ıtııel yapılmlflır. Cenup 
denizlerinden manzaralar almdığa 
lçlD ljretld taraflan da •ar-

Amerlkadaı 11Tr&D1 Atlaa
tlk,, filmi bir Hrslzefl filmidir. 
Vak'a Ameribclaa Auupaya p 
den buyllk bir tapurun içinde 
bqlar, daha zi1acle zabıta ro
man1an ıekllndeclir. 

Yine Amerlkada IOD zaman
larda çemlea fllimlerla arumda 
Ruııl• of Red Gap adım tqıyaa 
bir taneli vardır ki, Avrupa mll
nekldtlerinln ı6yledilderiaı bakı· 
lıraa hakikaten g&rmeye değer: 
Ruıılu lntllterenln bllylk aile
lerinden yetitmft bir oda Uf8ğıdır, 
ananeye ta bl olarak, terbiye g&r
mOftUr, efendilerinin en kOçllk 
anulannı bile keıfe çabıarak 
mewkilnl daima g&zeterek yıllarc~ 
yqamıtbr. Hiıllyab hep içinde 
ıfzlldir, makineden bir adam 
gibidir. Fakat ,nana birinde 
efeadlal pokerde yerdltl 16ıe 
aachk kalarak ba aile upjını 

!
Bütün Hayabnızda Gördü

lünüz Filmler Arasında 

En Beğendiğiniz 
Üç Tanesinin 
isimleri Nelerdir? 

Setli film 1apalab tam 1edl 111 oldu. 
Bu mlddet zarfında dln1aaıa dlrt 
kGtHinde 1üzlerce film 1apıldı, H 

Japalanlar ela yine dln1anıa dlrt k3-
fHlade sl•terlldi. Acaba bunları• 
araaıada, rubunuı.da ea fazla ttalr 
Japaa iç taaealala aclıaı bahrlıyabl
llr mlaiala? Adlarıaı alrllyebilir mi
aialı.? 

Fraaaada bir aia••a ... muHı ba 
aabada bir anket raptı, ba auallerlnl 
bathea mabarr~len ıordu. 

Deny Amiel dl1or kh 
- " Saatinin memauaı,.tıe ee•ap 

•enaek latudlm, fakat it~ Jıhliaberl 
Parlat• defildi-. Hifbir fil•I slrm•• 
dl•, aalıyoraunus 1•1., 

Rea6 Fauchola dl1or kh 
- " Bea alaemaya lalç fibaem. 

Bereket Hraia oturdufu• klyde de 
yoktur, ıu halde mubatalnaıa ola• 
mı1acatım." 

Alfnd Marpad diyor ldı 
- • Ea lJi uerl 1tçerkea yapalaa 

laakaızlıklara, maabkaızbldara, ı,ı,ı 
bırakıp laatır lçia ldStlytl almalara 
(25) ,.ıctar okadar ahtb• ki 1apbl•D1S 
uket faydHısdır, dlyecefim.. 

Bu mtafi cnaplana karf111Dda bw 
tan• de mlabeti Yardır. 

Mada• Deluu • Bluclraataa ,.a. 
mittir, diyor ki ı 

- Sinemaya fitmeye hiçbir uman 
•akit bulamadım. Biaaeaale1h aordu• 
tunuı auale iJI bir cevap weremı,.. 
cetlm. Buaunla beraber slrdDklerimll 
araaında 00niformalı seaç kadar, 
Bitıaemlt Hafoai, Punl Donat Ka
rot" ua lztrinde iyi bir habra barakb
tıaı M5yle1ebilirim. ---------. . ..... -------Amerikalı bir harp aenainine devr 
eder. Artık Rug&leain vazlful 
yeni efeadialne iyi giyinip ku...
ma) ı, dtırGatçe konuımayı 6jren
miye iabiur edecekfr. Fakat 
90nuna kadar bu vuİ) ette kala
cak deiUdir. 



R Sayfa 

f Z iraal Bilgisi (*) 

1 
''Süsen,. 
Kökleri 
Neye Yarar? 

Ma•i reıldi büyük çiçekleri 
ve bı\:ak gibi düz yeı:l yaprak· 
larile bahçelerimizin ötes"oi be
ri•ini ıUsliyen ıütenleri ~lbette 

tanıraınızl fakat birçok kimıeler 
onu •uaam çiçeil diye tanıd.kları 

için belki us de timdi bu admı 
•6yleyinc• hatırladınız. 

Bildiiiniz bu sUsenltrin ıtriyat
çahkta bUyUk bir deierl vardır. 
Onun çiceklerinde pek te boşa 
giden bir koku bulunmadığım ve 
çiçek meraklılarının ona özenme
diklerini hepimiz biliriz. Itriyat• 
çılıktaki deterini de belki yeni 
ititiy•raunuz. Piyasadaki birçok 
menekı• eıanılarınm bu ıUsenler· 
den çıkarıldıtını ıöylersem ıaf" 
mayınız! Hor ıörülen bu çiçeğe 
cc tabiat böyle değerli bir huH 
glzlemlıtir. 

Bllirainiz ki menekıe e11nıı, 

kllçUctık çiçeklerin, minicik yap
raklarından çıkarılabilmek için 
hem çok maaraf hem çok zahmet 
lıter. Piyauda çok Hvllen ve 
aranan menekı• esansını •ier 
hep menekı• çiçeğinden çıkar
maya kalkıısalar fiatı bugtınkllnOn 
birkaç mlıli pahalı olurdu. Bu
nunla beraber ıUHnden çıkarılan 
menekı• e1anımı pahalı pahalı 
Htanlar da yok dej'ildirl 

SDHnin k6klerl yerelmHı gibi 
kalın 'H parçalıdır. Bu k6kler 
kurutulara '< toı edUlrH miı gibi 
menekı• kokar. KllçücOk keae
larde çamqır Hndıklanna ko
nuna kokuıunu ıindirir. 

Bu kökler inbiktea çeklllrH 
menekıe kokulu bir eunı ahnar. 
Toz edihniı kökleri SDlfDr d6 
karbon •uyu içinde bir mlddet 
bırakıp çıkarmak ıuretile de 
eaanı elde edllebllfr. Bu ıuda 

kalan k6kler kokuıunu tamamlle 
bu •ezaya •erdlğfoden tft•yl bir 
tabaıa aktarıp açıkta bırak•nca 
SnlfOr d6 karbon uçrrak tabakta 
Sübye ılbi (SDHn ılltl] kalır. 

Bizim içia billnmeai ı•rek 
olan dalaa ziyade onua J•tiıtl• 
rllmesldir: 

Sllıenln birçok çeıitlerl •ar
dır. Bildiğimiz idi ıDHD• lıpanya 
aUaenl derler. Çiçeklerinin kokun 
ıUıelıe de köklerindeki koku 
pek azdır. 

lrlı ıermanlka deallea Al· 
manya ıOHDI •or renkli 
çiçekler asar. K6klerbade ol-
dukça koku •ardır. lrla paW· 
akılfam adındaki •u ıDHnl ıarı 
renkli çiçekler açar. K6klerla· 
deki kokuıu epeycedir. 

Asıl menelqe eHnıı çıkarılan 
•• çok kokulu olan •lıHn çeıldi; 
( Floru•a •llaeai ) dir. Cenubi 
A •rupada •• biz.im memleketi· 
mlzde yabani olarmk dahi yetir 
tijini mOtehaı11ılar ı6yltlyor. 

sa .. nler gilneıli yerleri •••• ,. 
ler. KıtıD fazla ıu tutmayan 
nemli topraklarda iyi yetiıirler 
kuru, kireçli,, topraklarda eyi 
•lmazlar. 

Sllaenlerl çotaltmak için k6k· 
lerl kullanılır. Soa ••ya ilkbahar• 
da bu kllder parçalanıp bir 
ffdanlıia dlklUr. Erteli Hn• ıon• 
baharda buradan •6k01Dp ıtız•lce 
bellenip hazırlanan bahçesine 
aralannda 30 HDtim meaafe 
kalmak ıartile birer çukurcuta 
Yeya ııraya dikilirler. Ara llra 
küçllk çeplnlerle aralarındaki otlar 
temizlenir. Üç dört aenede bir 
•l"ıenler kök!erile beraber 86kD· 
ili; ) e ıidea 7et:şt:r:Iir. Bu ... 

SON POSTA 

Sovyetler . Ordllsunun 
Başkumandanı 

Keskin Ve 
Tok sözlü 

B=r Hatiptir 

.. Çelyuıkln ,. kazazedelerini 
kurtaran Rusların herhalde dün• 
yaya öiretecekleri çok ıeyler 
vardır. 

Ruı orduıu bu · aarin n••'I 
kendine münhasır bir ordudur ve 
1917 aenuindenberi Ruıya ordu 
kumandanlarile hakklle iftihar 
edcbiJir. Bugün artık Troçkinfn 
icraatından bahıetmek modaM 
geçmittir. Buna rağmen Troçkl 
dahili muharebeler zamanındaki 
icraatlle Carnottan sonra en btı
yük bir aakeri teıkilltçı olduğunu 
lıpat etmittir. 

Halefi Frunze de her ne kadar 
onun kadar parlak değilae de 
yükıek meziyetli bir idare adamı 
idi. Öldükten ıonra yerine geçen 
Voroıllof iae kelimenin tam 
manaaile büyük bir adam oldu
tunu göıtermiıtir. 

Voroşilof henUz orta yaftadır 
•e her ne kadar uzun ihtilal ıe
nelerinin tecrUbetile mücehhez 
i1e de ancak ıon zamanlarda ileri 
1aflara ıeçmiıtir. 

Çehrece tamamen Ruı tipinde 
olup ( eakalıız bir Lenine benzer ) 
BUyük bir enerji ve azim 
•ahibicllr. Her ne kadar aı1 
bir dinleyici kütleyi bil• 
kendine ram eden Tıroçkl kud-
retinde bir hitabete malik deiil· 
H bUe keıkin •• tok ıöz.10 bir 
hatiptir. 

icra komiteai azaıından olup 
Stallnln en udık •• en kuvvetli 
taraftarlarından biridir. O dtl· 
ıOnen bir adam dejlldir. BtıtOn 
kuvyet Ye kudretinin ıırrını bir iti• 
pillaını kurabilmekte, baıkıları• 
m tereddnte dDıürecek mania 
•• mUtkillta karıı koya bilme
ılndedlr. lıtedliinl bilir Ye buna 
mani olacak hiç bir ıeyin me•
cudiyetine tahammül edemez. 

Ecnebi yardımına ihtiyaç aöı· 
termeden bir ordu maydana 
ıetinn•tl kararlqbrmıı ve 
makıadanda da muvaffak olmuı· 
tur• iki llç kifl- lıtiına edllirH, ___ ......._.... . ....._._. ____ ·-~-............ 

nada fazla olan kökler de menek· 
ı• ıfozu yapılmak üzere ıatılıj'a 
çıkarılır. Bu it T •trinevvelde da· 
ba doğruıu yapraklar ıararmıya 
baıladıj1 zaman yapılar. Çıkarı
lan kökleri hemen temizlemeli, 
patatea ıibl kabuklannı soymalı
dır. Sonra yasaı sepetclkler için
de ıüneıt• kurumıya bırakılır. 
Eplcı kuruduktan ıonra da kapa• 
lı kutularda aaklanmaladır. Fio· 
ranaa ıüHel bir dekar [ bir dö
nOm ) yerden 300 • 350 kilo kadar 
kök •erir. EtDvde kurutulub tos 
haline ıeldlkten ıonra yDz kilo 
kökten 75 • 80 kilo menekıe to
zu alınır. 

Bizde de yetiıtirilmeıi için ö-
senmete detmez mi ?. Çiftçi 

lf. 
Tuzlada muallim· bay izzete ı 
Çiller lıalckı11da gel11c11/c 

••J•r m•lumal wrec11glm. 
ç 

l") Ziraat huauaundald mUt' lllerlahl 
.. ıunus. Son Poata'nııı (Çtftçl' •l 
'8ae cc•ab 'lu ... lulr. 

O, Sakalsız Bir Leni· 

ne Benzer. Ve Büyük 

Bir Enerji Sahibidir. 

Voroıilof buılln kurulmakda 
olan yeni Ruayanm en kudretli 
•e en mllteneffiı adamıdır. 

Voroıllof ne yaptı; o, bqb· 
ca Ud t•Y yapb: 

Bunlardan blrlnclıl Rus ordu· 
aunu b.. HneUk pllln mucibince 
teknik notai nazarından yeniden 
techiz etmeaidir. Herkeı bilir ki 
harbden ev•elkl Ruı orduıu 
teknik cihetten birinci sınıf bir 
ordu Hyılamazdı. Buglln Voroti
lofun Hyealnde Ruı ordumu dün
yanm en mllkemmel ıurette ma• 
kin eleştiril mit orduıudur. 

Ruı orduıu buınn 1928 ıe-

Sovyet ordusunun ımhlı bir tankı 

neıine kadar Ruı fabrika· 
larmın bilmediği tayyare 
mitralyozları, makineler, ağır top
lar ve tanklar imal etmektedir. 
B1.ndan maada Tupelo• ve Naza
ro• gibi birinci ıınıf tayyare ve 
ha•a mühendisleri yetiştirmiştir. 

Zannetmem ki Voroıilofun 
kendlıi bile bu Sovyet mamul6tı
nm henüz lnglllz veya Franıız 

mamulatı derecesinde oldüğunu 

iddia edebilsin. Fakat 1928 deki 
vaziyet ile bugünkü vaziyet ara
sında bir mukayeae yapıbraa, o 
vakit Vorctilofun baıardığı itin 
avıme!l anlatılır . 

Vorotilof, tedıizatta J8pbjl: 

v 
o 
R 
o 
ş 

1 
L 
o 
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l lnkılAbı, efratta da yapmııtar. 
Kızıl Orduyu ıörealeria onun te-

l airi altında kalmamalanna lmkln 
yoktur. Ordunun diıiplfnl, mlha• 
nikt olroakla beraber ıon haddini 
bulmuıtur. 

Bu ordu ayni zamanda mine.
Yer bir ordudur •• efradile tamaıta 
bulunmayanJaran anlayamıyacajı 

derecede ateı1n •• .ınt hl•lerl• 
meıbudur. Hattı bu ordu ıi•ll 
•• siyaal itlerde de kullanılmıya 
elveriılidir ki bu mazhariyet dlln
yanın baıka hiçbir memleketine 
naaip olmamııtır. 

Bu, kıımen de bolıeviklerin, 
RuılarJD behemehal bir taarruzuna 

maruz kalacakları kanaatinden 
ileri ıelmektedir. Ordunun dahili 
muhıuebelerdeki icraab oaun 
her ferdini mlllete Adeta aziı 
kılmııtır. 

Burada Voroıilofun baıka bir 
icraatından da bahıetmek llzılll" 
dır. O, ordunun baıına ıeçtitl 
vakit ordudaki zabitlerin ancak 
yüzde otuzu ııçı sınıfındandı. 

Bugün bunların miktara yllzde 
e:ti, i tecavüz etmektedir. Hattı 

ordunun bazı kısımlarmclw, me
aela topçu kıtaatında erkin ye 
ilme ::anın hemen hemen bepai 
Bolıevik fırkaıı azaıındandır. 

Bu ıuretle Voroıilof en ap• 
iı sınıflarında bile k .. fedllme
mit nice iıtidatların bulundutuau 
ve bira:ı araıtmldığı takdirde 
bunlardan bütün orduya kifayet 
edecek bir erkanı harbiye heyeti 
teıkil edilebileceğini göıtermiıtir. 

lngllterenin askeri ıi•temi 
bugüne kadar iıçl ıınıfından aa• 
cak bir kimaenin ordu kuman
danlığına kadar yUkHlmeılne 
mllsaade edebilmiıtlr. Halbuki 
Voroıilof bu si•temln tabiat ka· 
nunlarına nekadar aykırı oldu· 
ğunu fi'Jen iıpat etmiıtir. 

O baıka aınıflarda olduğu 
gibi orduda da mesleki istidada 
açık bırakmanın ne btıyllk fayda
harı olduğunu ketfeden J•ıiae 
tqkilil'1 olmUflUl'e 

DIJnga Hddiseleri 

Vergi Mükelleft 
rinin Bilmesi La
zım Olan Şeglerl 

f ranıada yeni bir gec• 
deralerl açılmıthr. 8' 

ı
-r;-.-n-1 -,-,,-, derılerde talebe~ 

Melcte bir verıl mUkll' 
'P leflnln bllmeıi il' 

açıldı :&1m1jelen malii..,t 
6iretilecektlr. Derıhaneyi aç .... 
ıazetecllere .&yledlii ıudur ı 

- Memleketimbde o kadit 
ç•ılt •erıl ••r ki, habrda kolar 
hlda tutulamaz. Bir dera teklinclt 
6iretilmeıi llnmdar. itte b ... 
böyle bir derahane açmıya ıef" 
keden dllfllnce b•dur. 

.,.. 

9ır ln,W. pseteıl 1901 tr 
rlhfnde çıkardıtı nüshal.-

Malca•••• na birinden f' 
fıkrayı iktibas edf

~-•d_l_n_ls_I __. yor : 
Devnıbuı .. hrl halkında• 

Mlatr Rlpr Kllner otomobilini blf 
d6ndllrecek bir ılr'atle idare et' 
tlji için dan 13 lira para ceıall" 
na mahkfkm edllmlftlr. Poli• r.
porunda ıöylendltln• göre malr' 
k6mua otomoblllnla ıtır'atl 12 ki
lometre idJ.,, 

lnılllz ıazetHI bu eaki habr 
rlne ıu cllmleyl eklemlttlr : 

Buılln Londra clvarındR otO" 
mobiller için tayla eclllen az.anıl 
dr'at 48 kilometredir. Demek o 
Yakltten bu allne kadar aradaO 
ı•çen her yıl için ıür'at 3 kilO" 
metre arbnlmııtır. Ağlebi lhtıaıal 
1950 yılında ıehlr dahilinde ıoO 
kilometre ılr' at fazla ıörUlmlyr 
cektlr. 

* Amerlkada ,nzelllk enıtltl-
lerinln yerdikleri bir teb-

_Kı_a_d_ı_n-.-1-1 .. ili• ıöre l9l4 
yılında kadın ell

ılttllcp Din blyilklll~ 
bllıiiıor S-514 lnçti, hal-

buki 1924 yılioda bu bDyUklOk 
6-1 /2 Ji buldu, fimdl IH valAtl 
7-1/2 dlr. Amerikalılar ka .. 
elinin bllytıklllkte erkek elin• 
1aldaıma11nın sebebini kadıdl 
lı hayatıaa ablmaıında bulll" 
rorlar. 

* Almanya•ın Reıtacb ıebrl 
katollk klll•eılnln pap.sa 

-8-1r-p-cı-,n-cı-.-. olan Vllhelm Left 
,. fera dilini tutaı .. 

lıap•• 11nı bilmediği tçı. 
Glrigorl 18 ay hapse mab-

küm olmuıtur. Gidip yatacaktd• 
Vikıl Almanyada papaslardl 
mahkum edildikleri Yakidlr, fak•• 
mahkQmlyet hep manevi ıeklld• 
kaldıtı için bu defaki 16ze çarl" 
mıı, katollkler araaında tetll 
yapmııtar. 

* Temin edilditln• g6re (Miıtt 
Mellon)a 1, 166,4000 dol-' 

Ras:ga artı mukabilinde ,.. 
blan Madon il' 

••ki •••r mlndeld tablOr 
•atmııacalc Ruıyadaa çık .. 

eski eaerlerin •onuncu8U olacakta'• 
Filhakika Stalln ıunu •6yleaıiıt1t' 

- Buıllne gelinceye kad.ı 
her ne paha11na oluraa ol_. 
para bulmak mecburlyetindeydilıe 
Zira memleketleri eanaylleıtirıoell 
istiyorduk ve ne bulursak ,.tr 
yorduk. Çllnktı bizim için mak!: 
eaki eserlerden kıymetli ı 

Halbuki timdi memleketin maki~ 
ihtiyacı tamamlanmııtar ve ?tt 

para bulmak için eaer •atıloıa ..... 
llzum kabnallllflır. 



Ye11i 
Keşifler 

Ve Buluşlar 
Dilaizler Konuşacak 
Satır •• dilais cocald• .... 

diclen ıonra konupcaldar. 
Dllaizlere kona ... qr.tmeala 

llçlüjil, bunlana koaaımata 
lcup hiçbir aıab ......... ... 
lericlir. T elektator ..... telefo-
aa benzer J•al wr alet icat et
IBİfl•rclir. Hoca ba alete 111 91y· 
ler. Alet ...ı ltl)'lltlr ft tlatisa• 
•den ..... t.lr le•kafa ..ıdeder. 
l>llab çocuk parmaldannllll ita 
levlıa tberlae koyar •• lfltir· 

1 anı tyaca 

ı _ Bir tlt• tıpa1ı ile birlikt• 5 

kurup ubhr. 

Şi .. nla kıymeti bpadaa b.. defa ....... 
S. ....... laer Wriala kıymeti aedlr? 

Şe r 
--- ~ ----

Te ... ldlal, kalaktaa cta•a 
aa u....nr. Kulak parmak uç
lanadaa laaflf -1• lcia ,e. •fa, 
bDJlk ..ı. içiD ,... .010• 
defa claba la••--· .. aala 
'-abw ..... pcak ._.... ı 
Sl11i1eala .azlerlal thıdakianalD r, 
laareketlaclea ular. •alette•• 
lrelJmelerl ,.....aldartm wcll• 

Lord Polaton iaminde biri bir 
bahiı Dzeriae 11fır albnda 27 
derece aoiuk bir ba•acla bitin 
ıeceyl Pariateld Not•rclam kal .. 
ude çarçıplak ıeclrmlftlr. Od 

baca tını da ka7betmif. Fa
ka 5ooo lira kuumıfbr. 

lfitir. 
Ba alet YUlta.U• ltlr Jqla 

bet J•t ara•ada baluau bir 
cocuta konut•• atntilebUlr. 

* 
S•ggar•l•rtl• kim•• 1101c 

Soa bal....... ,an andan 
ltqka hl~.. ..,,..... cuJı 
mablak yoktm. 

Amerikacla Prlacelo• .....,. 
llltell raaatlaa•• mldlrll •• Altro-
110•1 profesli'I Profeılr Rauel 
asan tetkiklerden ıonra bu aetl-
••ı• •• , ... pır. 

Otecl• ............... ..,.. 
lftiıDID •• uireala •llplıed• " 
tetkikinden ulqıbyordu ki, Zlla-
nde, Merlb •• Vealate bir laawa 
ıabaka• wardtr. Fakat bu .. ,. 
laapu •• nebat laa1atma •llait 
dejlldlr. Çlakl ba .. •a ..-7ak 
ıulle cloludur. 

VeaDdll ita•• tabaka•acla 
mlldm miktarda ult brboa ıul 
•ardır ki, Hltatlar tarafmdaa lml
lamlaltUlr. Fakat ltalla •mbll 
Vealate • 1oktu. B1aa...ı.,1a 
....... bllcl• oldap .. bl, .. ,.. 
..... claflu •ııw .. ıc•• .. .., 
rolm.r. 

Japiterele ••••t .-...ı 
.... altllltla l80 ...... Diler 
1eJJueler4e ... 4alla ..pldar. 

Yabus Zllırede ~P .., .. 
tuua it ... _.. .a.a• lldlwıH 
Yardır. Fakat ba .. ,, ....... ele 
.. tarafı ....... eritecek .... 
••k. .... tarafl ... ..,. ..... 
racak kadar IOPk o&•ta lfl9 
ltanda da caıdl •W.k ,.... , ..... • 

Baca dlJm.,,ltıl'ı 
Fabrika bacalanaU. pllaa 

d ... nlar fimdea IOllf• bir urar ..................... 
-·· kaJMli oladkbt· 

• ltacalardaa cakaa ,..._.. 
r•de 1-7 a11t111•• k6-lıt eklltli 
Yardır. Ba obldl toplamak lsia 
Jenl bir uıul buluamutl11r· 

Bir memleketill ... .,ı lakipfa 
8Ufettljl ult .elfrik miktarlle 
llçlU&r. Bu madde fimcliyekadar 
Jahm Amerjkada ppahrclL_~~· 
fabrlkuı Wuaaa biti& __.. .. ......... ..,..~ ...... ....... ~. 

Mefhur lagllls cle•I Tom Tofam bir Hlat 
ıevillDI parmaklan araaında kırablllr. 

[ BOŞ VAKiTLERiNiZDE NE y APARSINIZ? I 
Pencerelerin H•nıl•I .., .. 1cıııerlnU1 ... ı •-Prlr•I•& 1 •••, •P""'•· '''"'•· 

.& k '• hf bltlıfıaı• •a1• Nldlnl•I •lcılmada .. ,,,.., lfln 
..çı Soa Poıto, 6.,intl•11 llllHır•ıı 6• dlıutltırtla •I•• 61r l•lı• 

Rumi ... Wr(Af .. k, fı\r181 •fleacel., upetl~ldlr. Bıınl,,,. .. ,.. •••antla tllm•ıını .. ı.r-
~termektecllr• (D) d: kapad~~ 61,. etin, •l•I ,., .. ,,,.,. lıo/I/ ..... lelertllr. •anları lalclp 

(i) : '~);;"katlar rakkamlarla e#llnl._ Pelı -·- elw/c11111 .. 
~ ...... aoldalar •(8) arbdaftır Yumurtalann Fl•b Ne? MUrekkep Lekeleri ........ ..... :t IJl=-=b~ Kacbm11 biri bir da JO- Mlrekkep lekelerile rulm 
....... Ha,rl •P a N murta almak lltlyorda. Y11111urta- Japmak bpla Ablaa baza t b 
...,.. W •~W...:: a dlllıkaııı .. pcli " Wr dlbllae pakstloriııla tıurlııdeld ,.w.
Ail ~ekte lfldll""dea tiki- ,..artaam fiabm ıorda. BUmece benzer. yani n• çıkac•t ~ 
• ., .... nm• •- ••aldtla ola pmurtaa flyle olmaz. Onun l•ln mink ı cenp 9erdL kl'I ... epe-

n..... '---•-L e .... relim y.,..k aayet 

•• .. ,,.. 

•• • 
... 

J•t edlJor. Mubliıa ÇH rahat 
OlcNtana. 1191dleria .... blyle 
~yet ettllderlai ..wc::clipm •JllJ•· c..u ile ,.. 
o kaflar fikAJet .... , ........ ela 

Selim ... ---·· ..... kt. olduta•• .. , .. , ... 
R_.ı.u.ı •• J8kınclald tiki• 

retleri olmdaktaa IOlll'A app 
clald ıuallerba cevaplanm ftl'lals. 

1 - Ba altı arbd .... lıerblrl 
rakkamla ifant edilen Jerl•d .. 
laanıilerind• ti'alaaayorlarcb ? 

2 - iki pencereden laan,W 

1u1w.ıcla11 baatili qaiıdu a~ta? 
3 _ Ka .. ruimde ,a.terildi-

ilala alal tarafa açıl... ol8ayda 
Gaadea ........... ,. ....... 
ldmHler .- lilfade......, 

.,.. 'llt"-~ yumurta1a lkl ejlucelldlr. 
u .. .......__ .... , dlllaellnla 
flabplH attap Lttaa,a. 
para dDa eblk olurdu. 

Yumartaca bir dibi•• pmur
tayı kap .. taıor bala.,.. IİÜÜb? 

r 
Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bapee aöbet9ieosueler ~ın 
l.taaW tarafa; Ş.Uad•batl (lbra

W• Hald ). Yealkapıtla ( San• ), 
Hafaapa .. u ( il Fut ), ş.ı.,..ıam
.. ( A. Ha•• ), S.••t,ada ( lrofi· 
I• ), Ua•apa•ada C Yorıl ), E,apte 
( Hile ... ). .. , ... tta ( c..u ), ... 
latta ( Hlea•ettia ), Sirkecide (Efref 
N .. 'et ), ~elı:apıtla ( H'-1 Har
ar), lakııklJlade ( llerku ). 

Be1otl• tarafa; n..w. c llat
ko••t ), ı.tlklAlde ( Kemal Reltal ), 
Galatada ( llwke• ), Şltllde ( Şark 
lhrk••). Kaaa•pa .. da (Yem Taraa), 
Ha.klJde ( Yeal Tırld,.). 

Ka4aklJ tanla; lakele u.Wealade 
( Sotır,adl• ) , Yeld•P.nlade 
( Oçtw ) 81Jlkadada C Şllrrl Rısa ). 

1 

Buolan ppmak ıayet kolay• 
thr. Klpda, kalembaiadea bir 
damla mlnkk•p fırlabr •• Upcla 
ltlkeniniL Çıkacak reaım tulıaf 
bir çehre, ıarip bir bay•an Yel• 
ha11I herteJ ol11bilir. Bunlara 
blllhare kalemi• bam u • .ı ... 
yapmak lıtenenlz J•pabilir..._ 

Meaell alrdljilolz neimcle 
,abu& aİllCİrler ICllll•daa ... •mltt'!· •.; .... Wr ..... ıc.,. 

p,..n Ve Blleıı Var M;1f 
-r·----------------!.~ 

Ol•••• ........... 
118 Balkan harbiade kerlik için 

Kırkai•9tan •111laa oflum Mehmedla, 
btlylk barpte Ruya,a n Buaakale 
taraflarına geçtiiinl 4uymuttum. O 
~~danberi ba1at •e mematından 
biobır habeı alamadım. lsılen n gö
renlerin insaniyet namına benı laıbır
dar etmelerini dilerim . 

Kll'kefacaa K•1•dlbl ldlrtbul• 
Kua ................. ..... ,.,.. 

• 
A•ca• ... _. ~-·111 

TüriMa - ........ enel ı.taa. 
itala sidip Abua,a Jerletea Klıbael 
otallaruadan Ahmet otl• y akap jaimU 
amoam otlandaa asa eeneler halteı 
alamadım. Bilenlerin adrelime Wldlıw 
melıriDi rioa ederim. 

Elimde AP C..• ••lakemal 
.......... dik 

• 
..... "-lldurt 11r1roru111 

Qolhı lvtlMI Woıdu k&libi iba 
•baM ...... ., laman BQ. 
kıyı anyonm. Bilealeı ..,.. adreııuae 
Mldlnaelerbal dilerim. 

Bur .. wlll1•tl Yealtelalr alra• 
... .,. AltdlUluu 

• 
Kı• .. n•ı •nroru• 

Ben Sırfioe milhadiU.rbadıDim. 
Bwadu 1edl an• ınel lü kıı ı.ıl
dımı KayHrl lakla atWlrlQI katibi •1 Şefik'• ........ olarak bnkmıf. 
tim. Fakat o zamandaaberl 111 Ba1 
Şetik'ten, ae de lmlanmdan llabet 
alamadım. Öl& Mehmet kızı Selveri Tt 
ltabuı Şeflji bilen ftDa luaniyet 
naawaa ltildirmelerini dilerim. 

Adua Hamamln1rH meuı. 
ı.-- Ne. 1 de 111 •h•el 

llaneı l.1aa 

• 
otlu 111u •nroru111 

Btiytik harpte uken çağrılan n 
memleketten aJDlan Kırbiaolı tlt
ganoı Mehmet otlu lamailin Sellnikte 
Hli olclufun• itlUim. Ne11tle balua
dutaau ••Ja ........._ ae olclutııa• 
büDleda Mai ..._., etmele_._1 

dilerim. 111111 

Kanat- nen- ....... 
........ ,. ..... Arif 

ıun.T.U 

• 
........ ...... " 1ua ..... ........ 
Petrlc"m Kuaama köJBndea Dtltla 

İbralalm olla Ali " mlan Cemye .,. 
NaUeDiD ~ IO 1meclabtll 
haber alamadım. Bil..a.ria atlıeeime 
Mldirmelerhd dilerim. 

•UlıılNeJ .............. ... . .... 
• Oll••• .., ...... 

Babam lmbi19 n.uanti muhueW 
daime blrhıol pahell 
ml141r.1 mpum S.. 
4lettiadk. ıow .. §ilk· 
rl PAi' El-..,...,. ..,..,..._.Dön.,. 
., ..... ifil Mil. 
Sağ blaa oilwa ... 
••la, 11 Aiultol 18M 
de DörtJol tarlkl1le 
Halep\en Türkiye hududuna ıHkedi
mif. Şimdi1• bdaı nende oldajuua 
öğrenemedim. 26 • 30 y&1larında orla 
boylu, karabt •• gödl, ıol lr.obı,aua 
dön parmağa kapalı olu oğluma biİea
lere t'IOt Türk liıua mlklfat ven
oeiim. AdNIİID ftatulle beni haM,. 
w etmelerini dilerim. 

ş..1a-.Aı..d1ıluaa .. 
11r1ıac1 ..... n ••-•h ,_. 
........ •dl.Ala,.t.I ....... 

..,.. Olald• .. 
o.ıumu ve k••••• •nr.....,. 
Topou kamaoı JIÜ&flll ldlall 

Bay Ali oilu Seaal ile kas brdeti 
Huriye, otas HD• enel Edinaed• Ma
radiye Küç'1kpaur mevkimde oturm
lardı. Fakat bu mtld•et sarfında kendi
lerini kaybettim " llUeılerini .ı.ma
mm. Bilenleria im niyet aamma IHıal-
baberclar etmeleriai .. ...... 

............ .., ......... t . ~ ........ .. .... ""' .... .. 
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T efrlka No: 3 

DUnkU ve evvelkl gUnkU 
kıaımların hUllsaaı: 
Pragda, hariciye nezaretinin geoit 
bir oda11nda Çek dı§ bakanile 
Alman aefiri karıı brııya.. Se
fır, Almanyanın en büyük İDi•· 
nına yapılan ıuikuttan dolayi, 
Çekoılonkyada bulunan komü· 
oiııılerle, Alman deYletl aleyh-
darlannın derhal hudut harici 
edilmesini iıtiyor. Fakat nazır 
bu teklifi kapalı bir ıurette at
Jatınak ıe•duındadır, 

Bu ıırada İngiliz hariciye me
murlanndan birinin kanıı Prağa 
gitmek üzeredir. Fakat kocuı, 
Lu Hyahatın tehir edilmui ta
raftarıdır. Çünkü merkul Anu
pada ıiyaıi hava gittikçe karar· 
maktadır. Kadın, bir arkadaiil• 
yola çıkmı~tır. Kocuı, karısına, 
onun yemek yimek &detindı 
olJuğu bir lokantaya haber 

gö deriyor. 

-
11Bu .tzin için, zannederim, 

madam,. 
Careue beklemekte olan gar

aondao mektubu aldL Zarfın o .. 
ttındeki yazıdan, kimden geldi· 
tini anladıj'ı için, telAt etmiyerek 
açtı ve bir dakika ıonra hayretle 
yerinden ııçradı: 

-
11Böyle ıaçma ıey olur mu? 

Bak! Gerald Kltmemizl iste
miyor .. ,, 

Bu kelimeler genç kızı daldıj'ı 
hulyadan uyandirdL 

Hayretle açalan g6zlerinl ar
kadaşın3 dikti: 

- "Glttiiimizl istemiyor mu ? 
Neden?,, 

- ''Hiç 1 Sözde denizde fırtına 
olduğunu, Merkez Avrupada ha· 
Yalarm bozuk olduğunu haber 
almıı ! Kinunuaanide ne bekli· 
yordu sanki 1 ,, 

Bunu 16,lerken bile yDrllttUğD 
muhakemınba ne kadar uyıf ol
dutunu, anladı. Zeklaı derhal 
hareket' gelerek · bu mektubun 
yazıtmasında g6r0nDrden daha 
mOhim bir aebep olduğunu HzdL 

Birdenbire bir ıtın evvel ko
casına ihtiyataızca ve yan ıaka 
olarak ıöylediğl .. yler hatırına 

ıeldi. Fena canı sıkıldı. Acaba 
Gerald o zamandaoberl bu mtı
DaHbetıb 16zler tızerinde tevak
kuf etmif •• kendimden bek· 
lenmiyen bir kııkançlıfa mı ka
palmıf tı ? Yoku izin ahp kendi 
de onlarla beraber mi gelecekti ? 

Kocaların Yesve-sl 
Nihayet, bu mektuba hiçbir 

mana veremeyince böyle bir ba· 
hane i!e ton dakikada pllnlarmın 
altnst olma•nın saçma olduğuna 
karar Yerdi. ff,.fif çe omuzlarıaı 
lllkti ve: 

- "Adam aen del Koca ••a
•esellİ. •• Sebebini sonra da anla
nz. .. TabU, aeyahatimizden •az· 
seçemeyiz. Sana karıı hakaızlak 
elur. Bari ıu mektuba bir cevap 
yazayım,, dedi. 

Kalkb, yazı odasına Kiderek 
kocasına yan mlltfik ve yan 
pkacı bir mektup yazdı Ye ar
zuaunun, lı'af edilemiyecetini 
ken<.is:nln de bildiil çocukça bir 
l•Y olduğunu ilive ettL 

Gerald eve döntıoce karısile 
arkad şanın gelmediklerini g6r
dü. Ferdası sabah karısının mek· 
tubunu aldığı zaman ise kansile 
arkadatı fİmendiferin yemekli 
vaıonunun penceresinden kayıp 

ılden Belçika manzaralannı HJ
redfyorlardı. 

iV 
Berlinde eflenceU iki ,Oa ıe

çlrdller. llducl gece alqam yeme
tinde lngifüı: aefaretine daYetll 
idiler. Fakat orada blle hazırlan• 
makta olan korkunç fellkete da
ir hiçbir haber almadılar. 

Londrada, Geralt Lanıton'un 
ilk korkulannın ela arkası gel
memiıtl. Almanyanıa, komOni•t 
ıuikaıtçilerlnin Pragda emin bir 
melce bulduklarından dolayı ti-
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bulmakta ,nçink <Çekmediler. 
Tren Dreaden iatuyonuna gi· 

rerkea onlar hlll ıemek aalo
nunda idiler. 

Bu aralık, ıltman •e ı&rn
nOfe &"6re bill •aktf yerinde bir 
ttıccara benzlyen bir zat tirene 
bindi Ye bir mllddıt koridorla 

bot bir kompa:rtıman •• iki ı•nç 
kadının e,yalan bulunan ve mer 
pi olduğu anlaıılan kompartl• 
man araaıncla tereddnt etti. Bi
raz aonra ba kumpartimana l(irdi, 
kadınlana 911alannıa Ozerlndeld 

N••an 22 

1 Günün Spor Haberleri ] 
Galatasaray - Fenerbahçe 

Eski Maç Hakkında Ni .. 
zamsızlık Kararı Çıktı 

Bu Karar, Galatasarayı Mağlubiyetten 
Kurtarni11 Oluyor 

&tanbul futbol birinciliği için 
llç defa karıılatan F enerbahçe, 
Galatuaray takımlarının Kadı
k6yde IOD yaptığı maç Fenerin 
bir sıfır plebeılle nihayetlenmit
tl. Bir buçuk aaat berabere de· 
Yam eden bu maç uıulın yarım· 
ıar aaat temdit edildiği Yaklt 
Fen erli oyunculardan birinin yan 
hakemi tahkir etm11I ih:erine 
oyunu terkeden yan hakem tek· 
rar aahadald yerini almamıı, bu 

auretle yanm aaatlik oyun da tek 
yan hakemile cereyan etm~şti .• 
Galataıaray kaptanının aabada 
orta hakemine vaki olan itirazı 
futbol heyetinde görtıştılmOf; 

muele futbol federasyonuna ha· 
Yale edllmfıtl.. 

Fuerbahçe lehine biten maçan 
ıayri nizami oldutuna karar vr 
rHmiftlr. Bu ıuretle uzaya uzaJ• 
dal budak ıalan bu maç pek 
yakınlarda tekrar edilecektir. 

Romanya Milll 
takımı geliyor 

Yugoslavya ile yapılacak mlJ. 
li maç Tqrinenel nlhayetlerine 
kaldıktan sonra Futbol federu
yonu Romanyaya mtırac•at edr 
rek milli bir maç teklif etmifdl. 

Romaayadan gel• son mekw 
tabela bu maçm 7 Huiran latan
da yapılması kabul edilmektedir. 
Balkan ıamplyonaaından enel 
Romenlerin bizimle kU'fllqm .. 
mllhim bir ıpor hadiaeaidlr. 

Araıuluaal Futbol Federe .. 
yonun da 

lnaanlar bu boiuşmadan ibret alınamııa benzerler 

Nizam11z oynanan bu maçta 
vaziyeti mlldaf aa kastile Galata• 
1aray hususi bir ııkildı, lnıiltere 
federasyonuna, Avusluryada Hu
go Mayzele, meıhur ltalyan ha· 
kemi Manroya mllracaat ederek 
vaziyeti onlardan ıormuıtu.. ln
ıiltere, A vuıturya •• Italyadan 
ı•len haberler ne şekilde olursa 
olıun, maçlarda yan hakem olma· 
dan yapılan oyunlar gayri niza· 
midir, teklinde ceYaplar gelmltti. 

Paria, 21 ( A.A) - Araıuluaal 
Futbol Federasyonu icra komitesi, 
mahalli federaayonlar arasındaki 
ibtillflara dair olan raporu tetkik 
eylemiıtir. Komite, raportör Lot• 
m'nin mUtaleaıma lftirak ve ken
disini milzakeraha de•amma 
memur etmittir. 

kiyet ettiğini herkeı biliyordu. 
Fakat bu tikAyetin ual aebebl, 
Alman Reiıicllmhurunun hayatına 
karıı tertip edilen ıuikasttl •• 
bu, gayet glzlJ tutuluyordu. Ber
tin tlzırlnde mfte11lr olan yegAne 
devlet olması itibarile lngiltere 
HUkdmetinden Çekoslovakya na· 
mana bu meaelenln hDsnUsuretle 
halline tevaHut etmıai rica edil· 
mitti. 

lngiliz hariciye neıareti, aldı
iı malumata nazaran Almanyada 
Çekoslovakya ya kar11 bir hare
ket hazırlığı olmadıtını Çekoala· 
Yakya aefırine temin ettL Bilhaa
aa iki aene eYvel aon derece 
•tla'at Ye ehemmiyet kesp etmiı 
olaa Nllrenberı tayyare iataıyo
nunda hiç bir faaliyet yoktu ve 
izinli efradın adedi her zaman• 
kinden fazla idi. Buna nazaran 
lnılltere hükümeti Çek hllküme
tinin de allkôn 161termeainJ tavai· 
ye ediyordu. 

Ufacık bir luvdcımdan kcca 
bit harb batlayablllrdi .• 

• • • • Hiç tOphe yok ki mOna
ılp bir formül bulunacaktı •... 

Gerald Langton karısına Prağ
da yeliıecek ve onu geri döndü
recek bir telıraf müıveddeıi ha· 
zırlamaftı. Fakat bir kaç dafa 
gözden ıeçlrdikten aonra biraz 
tereddO de düftl Ye nihayet mDs
veddeyl yırbp sepete atb •e ken· 
eli keadlae ı 
"- Bana kahna. hakikaten 10· 

zumauz yen fazla tellta dllfU
yoruz. Borsada bile hiçbir korku 
alameti yok..... Zaten ifşa etme
ğe mezun olduğumdan fazlasını 
s6ylemedikçe kanman da avdet 
etmesi fftphelidir ..•.. ,, Dedi. 

v 
Prel Ekspresi 

Carese ile Perdita aalı aababı 
Berlinden hareket ettiler. Mev· 
um dolayıaıyle Prağ ekspresine 
binen yolcular pek azdı. Birinci 
mevki vagon hemen hemen boş
tu ve eu alan getiren otel ha· 
mallan bot bir kompartıman 

etiketleri muayene etU ve nlha· 
yet bot olan bir k6t•Y• oturarak 
elindeki dolu evrak çantaaını da 
karıııındakl bot yere yerJeıtirdJ. 

Aradan çok geçmeden uıun 
boylu, eYYelkfnden daha zayıf ve 
daha it adamı kıyafetli bir zat 
daha geldi •• kompartimanan ka· 
pısında durdu. 

Bu iki zat araaında blrlblrle· 
rlnl tanıdıklarını gasterir ne bir 
söz, ne de bir lıaret geçti. Yal• 
nız evvelce ıelmiı olan zat, aankl 
1enl ıelene yer gösteriyormuı 
afbl karııki k5şeye atmıı olduiu 
enaktan çaaını kaldırdı. 

(Arka11 nr) -----
Yunanlatanda Rejim Me-

aelesl Yok 
Atina, 21 (Hususi) - General 

KoodiJU., bir Romanyalı ıazete· 
ciy.. Yunaniataoda bir rejim 
meMieainin mevzuubaha olmadı· 
tını, rejim işinde son karann 
millete ait olduğunu alSylemlftir. --.................. ·-----------·------

Tıal lletrıratı -----------------
Demlryolları Mecmuası- Ayda 

bir çıkarılaa bu mecmuanın 122 aci 

Futbol federasyonunun hakem 
encDmenine havale ettiği bu İf 

tlzerinde dlln toplanan heyette 
uzun uzadlye görOılllmllt •• ne
ticede nizamnamenin 13 ve 
14 lncll maddelerindeki ııra
bate binaen Fenerbahçe • Ga
latasaray araıında oynanan ve 
bir aafır Kf bi bir netice Ut 

Komitenin 1936 olimpiyadına 
dair teıbit eylemiş olduj'ıı meac• 
leler arasında tunlar Yardırı 

Sabamn tulll uaml 130, aaaarl 
100, arzı aıaml 100, asıarl 
50 yarda olacaktır. Mer-
kez dairesinin muhiti 10 
yarda, orta çisginfn tull .. idi 
Jarda, kale diriklerinln lrtlfu 8 
kadem, maç batladıjı ıamaa 
topun mldetl 389 Ul 425 pam 
olacakbr. 

ıayııı, ıDzel bir kapak içiıade Ye • ı ikümıilz kaldığı bildirilen 800 Galatuaıay- Fenerbalac;e maoından bir hatıra 
dahilde yapı hareketlerini bUdirea ~--!!!!"!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!! 
birçok yazılarla çıkmııtır. 

Nafıa l,lerl - Nafıa Bakanlıj'ı 
tarafından her ayın ıonunda çıkarılaa 
bu macmuaaaa idari luımı, birçok 
yazılar Ye reıimlerle çıkmııtır. 

Ylcel - Yeni çılcmara ba1l•1•• 
.,_ edebiyat .,. ... ·at mecmuHınıa 

S lacl •a11•• birçok l'•Ç yazıcıları• 
makale, hikaye Ye tiirlerile çıkmııbr. 

aa~ak gazete - Ba haftalık 
meemuanıa 26 ınc:ı HJI• renkli bir 
kapak •• lçiade Mahmut Yeaari 
Ye .. ır ya:sıcıların birçok 7aııuları, 
makaleleri, hikiye, ahıema, mlultaka 
uyfaları 'H roman tefrlkalarile çak
mııtır. 

....... --·- ··---·-----···--·------
ÖLÜM 

A.ukat llilaallki Nikolayidi n 
Avukat Yorl'ald Efi•yadiaia kaJID 
pederleri lıtanbul Baroıuada mukay
r•t AYukat Samuil AaHtaıyadla Yefat 
etmiıtlr. 23/41935 Salı 1aat ikide 
Şitlide Ram •eaarhtındeki Mitamor
foalı klliaeainde ••rallnd tlial1eai 
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Padi;~-haa Vahd~ddin, Ik ihtiraslarını 
B. e· Göstermiye Başlıyor 
ırer ırer uzerine Hayrı Ye ca.ıt Beyler 

1918 (1334) aene1i üdoclteırin Ve hatta, lıtlfa]arını vermiılerdi. 
Bekıenmlyen Bir Davet 1 kabinede kalmek lıtememişler .• 

iYllun (6)ıncı salı giinU erkenden, Fakat, birkaç gündenberi ağırca 
'f tlcıf Netzırı, (ve Poıta .. Toigr,ıf· hasta bulunan Sadrazam b:zet Paşa, 

elefon Naıır vekili ) Abdurrah- bu lstifanamelere cevap vereme· 
~an Şeref Beyin çabıma odasına mitli. Buna da sebep, hem hasta· 
lr Yaver glrmif: hlt ve henı de, böyle nazik bir ıa-

h - Zatişahano, derhal mabeyni manda bu iki nazırın yerine iki 
lltnayuna teırifinizl irade buyur• zat bulabilmekti. 

dtı!ar. Abdilrrahman Şeref Bey sa• 
Deoılıtl. Abdurrahman Şeref raydan gelerek lradel senlyeyl 

~ıy, biç beklemediği bu davet tebliğ ettiği ıaman izzet Pata 
h arşısında, oldukça uıühinı bir derhal ıu cevabı verdi: 
'Yret ve heyecan duymuı: - Hayrı Beyle Cavit Bey, za .. 

- Iradei seniyeye, timdi ittlba ten lıtifa ettiler. Bir iki gUne ka· 
tıdiyoruın. dar onlara birer halef bulunur ve 

Dedikten sobra derhal araba- arzedllJr. Fethi Bey hakkında 
•ı~a binmiı.. Yıldız sarayına Merhum Abdurrahman Ştref Zatlşahanenln niçin böyle dttıUn· 
l 1hnl1ti. Istanbuldan firar edeli aradan düklerine hayret ediyorum. Fethi 

Abdurrahman Şeref iJey tam bet gtın geçmişti. Bu müd- Beyi ittihatçı addedebilmek için 
( P•.diph Vabdeddln)ln huzuruna det zarfında pad:şab, bu mesele ortada hiç bir tebebyoktur. Son-
&ltd.Jği zaman, göze ç11rpacak bakkmda resmen hükumetten ra bu zat, uıecliıte kuvvetli bJr 
~e:recede te!it vo helecan için?• izahat talep etmediği gibi, fırka teşkil etmlttir. Şu esnada 
ıdJ. Hatta bunu, Vahdeddin bıle Enver Paşa tarafından kendisine onun tebdili hiç mUnasip değil· 
biıııetrniı: bi~vasıta takdim edilen vedana- dir. Rauf Beye gelince: o da ne-

- Gallba ılıe vaklt.1izçe ha- meyi de, aadrazam izzet P81~Y~ zaret mevkiine gelir gelmez der• 
bcr gönderdim. Fakat oıühim bir göndermekle tktifa eylemııtt. hal mlıtarekenln aktl için (Mond· 
llleıele var da, onun için biran Halbuki Talat, En.er, Cemal ~·: ros) a gitmlf, daha dtın avdet 
'"'el görmek istedim. Buyrunuz ıslarla arkadaılarının firar ettıği etmiıtir. Bu zahn tebdill de mU-
oturunuz. Un Ahmet Rıza Beyle damat bim ve makiil bir tesir hiaıl 

Demiıtl bunun Uıerfno Şeref ; 't p•P aaraya gitmiıler, Vah- edebilir. 
bey, biraz ıUkünet keibeyleınlıtJ. d:~ıdln!e ıörlltmlltler, ittihatçılara '•Efendimiz,. buyuruyorlar ki ... 
a,, OD dakika, afaki •Özleri• g~ç- karı• bu kadar. mü~mahakir Abdttrrahman Şeref Bey. or-
tniştı. Sonra Vahdettin, birdeubı~• davranan bu kabıne lktıdar meY- teal gttn tekrar saraya git-
lıl\'runu değiıtirmif, blyOk bar kilnde kalırsa daha birçok mtıea- mif, Vahdeddinla huzuruna 
ciddiyet kesbederekr ıif hAdtaata intizar etmek lADm• çıkarak izzet paşanın ıöyledikle-

- Siıl celbelmekten makaadım geldljinl ıöylamiılerdl. Padltah, rini arzetmiıtl. Padiph bu aöz-
flldur... Bu kabinenin hali ne btltlla bu aözlerl dikkatle dja- JerJ dinledikten aonra: 
olacak?.. Gazetelerin hOcumuau, lemlı: - Pekli!... Tekrar izzet pa• 
tabii siz de görllyonunuı. Bunlar E•et .. Bunu, ben de tah· ıaya gidiniz. Fiklrlerinl muvafık 
beni mUteeslİr ediyor. Sonra, hor min ediyorum. Fakat, birkaç lflD bulduğumu ıöyleyinizz cevabını 
ilin imzalı imzaıız birçok mek· daha sabretmek !Azım. yermiıti. 
luplar da abyorum. Bu mektup Demltti• Acaba Vahdeddin!o, Acaba padiıab, bu aözleriode 
•ahlpleri, kabinenin buı hareket• h b ta e ae dereceye kadar aamlmi idi? •• 
leri hakkında .• ve bahuaus, kabl- bu birkaç glln da • 

18 1~ nıy Bu ıuaJln ce•abı, erteaf gDo te-
llede bulunan lttibadcılar aloy.. etmekten makaadı n• idı?.. Ah- bellUl" edivermlıti. O gDn per-

b k t Rıza Beyle Damat Ferit pa· d' H n- k h t d binde 80··ylemedik ıGı ıra mı• me 1 ,. ~be l t. enuz. ne a e ev· 
. tih t bu 111eıele •trafıoda bir bay ı 1 Yorlar. Yani, bu kabine, ıt a ıs, ... h ld bu ıhe girmiş olan zzet pafaya, 

~e terakki kabinealnden. baıka kafalarını yordukları 8 e, .n reiıiıi Ahmet Rıza Beyin 
birıey değildir; demek iıtıyorlar. ale hiçbir mana vo cevap ve- geldiğini haber vermitlerdl. izzet 
Diişllnöyorum, dtiıDoOyorum btl- ::aıemitlerdl. Halbuki bu meı~ ı;afa, Ahmet Rıza Beıyin hatır 
tUn bunlara bak veriyorum. leyi halletmek, o kadar bUy~ ıormeğa geldiğini :ıannetmkiı ve 

H kk b ı nmaaı . kA 1 · de~ldi. Vahdeddm, ıamimi bir memnuniyetle endi· 
bkfımetin müteya ız 0 u bır H şı a· '-.. F k 

bu nıllcrimlerl kanunun pençe1lnden daha hail ittihatçılardan kor~ ıini kabul eylemişti. a at, Afaki 
•~ ı 'di? k t k c.. ıözler!eı birkaç dakika geçtikten "lltırmaması lbım gelmez m 1 kta vo çekinme te.. ar 1 

.\Uı ı ki b }ar iltizam ~· m~ t fırka tamamile inflıab ıonra Ahmet Rıza Bey: 8 11 ıyor un ' mıye ve . . b' - Efendiml.. Doğruca, tarafı 
ltaabup görmliılerdir. E, memle- ederek lttihatcıların herbırı ır 
.ket1·... fel1ı.ketı·ne ıebep olanları h Jd b ı rı ıahanedeo geliyorum ve :ı:ati dev-

.. cıı ko"ıeye ,.ekildikleri a e, un a l . . d . • • t bJ' .. iltizam edenler de bot ıörOlemez T let erme fU ıra eı seoıyeyı e ıg 
h tal .v.. hep gizli ve korkunç manevra d' Ef d' ·z b yuru r Ya? •• Sadrazam palilanın aı bıaı b Un e ıyorum. en ım. , u yo -

T B tela~kkı •tmekte idi. Fakat ug_ ' l k' •l'a.n devam edi'- onnUf· en, u· ... ar 1•·· 
J d k ic deg" :ıı:-.işti. (Mondros) ta m. Uta- Dl .. b 1 •L• nn l'ad~n birile haber gon erere _ 7 .,..... ) e ıoze af amıtı ıllJ g 

kerıdilerinl rntlteeısir etmek lst~ rekeoin imzalanması . Uıermd~n evvel Abdurrahman Şeref Beyin 
lbiyorum. Size karfl bOyilk . bır tam altı gün geçmi.ştı. Bu .. a tı tebliğ ettiği iradeyi aynen tekrar• 
ltıubabetb beslediklerini de bilıyo- lln zarfında, Çanakkale bogaıı.. lamıftı. Yalnız Ahmet Rıza Be· 

ld' i ye g t rpilleriuden bir kıamı temiz· ylo aözlerinde biraz daha kat'iyet 
~111. Benim tarafımdan g ılndı ha om o . . l Yardı. 
•6 ı k b ha • i f Boğaz harıcıne top anan 

Y •yiniz.. Arta u b. lenro f '· d b · kı ( Arkası ,.., ) 
tlyade de't'am edemez. Bun• ır itillf donanınasın an ır ksmı, --· , ........ M • • • • • • • ··~ ·--
Çare araam bulıunlar. Hem~n bugiin yarın boğ~zıBgeçecb~ v~ - . 

.. 8.tlldl gidiniz. Kendiıile ıöy~·~imz. latanbu'.a girecektıb .. dunab" ınaeb~' soa Posta 
ana da yarıD haber getir nız. w lllihatcılar, .r en ıre ır 1111111 .. 

De · ti Zeki bir dt olan eger 
8 

ihtilal çıkarsalar bile, il.AN FIATLARI 
mış . d' kıyam v . 

~hdUrrahman Şeref Bey, pa ı• tilif ku·. vetler:nın yardımı uye· 
lahaıı maksadının ne olduğunu I. d d rhal bashniıverirdi. itte 
•nlanıakta gecikme mitti· Filhakl· .1ın ; ep ile hareket eden pa dl-
lca bu sözlere nazaran pad:şah, bu e~a tık · kapalı hareketlere 

'butnn hoQnutauzlukların ·kabine~• ·~:· :\.ermek zamanının geldi .. 
•ıa bulunan .. Hayri, Cavit, f ethı, n~ •)b'eı\kmetmil." lttibatcılara karşı 
n kllz .:ıı.ıne u "' h k • "•uf Beyler llzeriode teımer . » d f olarak taarruz are etme 
ettiğini kaateylemek fatemlıtı. ilk e a 

Fakat asıl maksat, bu değildL geç;!r~t aaıl dikkate şayan olan 
Ayan meclisinde kulaktan kulağa urasıdır ki, lttihatcılar 
i "til d iz nokta ş fı en fısıltılar ve aaray 8 g - h. d k·ı aaleyanın artması ve 
l"d ' 'k Jar alev ın e • d k b" ~ en gizliye çe•rilen entrı 8 hJ l'f gazetelerde e a ı· 
QUıbutUn baıka fikir Ye arıuları 1110 8 1 k ·· ih . ltliha tcı . ara arşı mu· 

1 
ti'Va etmekte idi. nenı:hakAr bir vaziyet~ ~ldığı 

\tihatç.ılardan HilA Korkuluyorl h~kmdaki neşriyatın çoga.maaı 
lttthat ve Terakki rüesası 

I - Gutılenlrr •aa.t QGZrıil• 
6u sütunun lltl mlvı 6lr 
(•antlm) •gılı,.. 

2- Sa11jaı•tc• "gör• &lr ıort.ll
rnita ilan /lalı ,anlardırı 

aayfe. sayfa sayfa eayf a 
1 2 5 -; .. s 

l>iger Son 
,·erler sayfa 

60 1!l 
Krş. Krş. 

--·--400 250 200 100 
Kro. I<rş. I<r~. Rış. 

J-· Bir •tt.ntimde vascıCl 
·(8) 1c~llme wmlr,.. 

4 - ince "" k•lın gazJ/ar 
tutacakları ger• ıöre 
Mllilntl• IJlçiiliir. 
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Sulgar·standa Kanlı Hadiseler 

Bulgar Zabitleri Yun an· s
tana iltica Ettiler 

( Baştarafı 1 inci ynzde ) meslo.,, 
GizlJden aizliye tayan tertipleri . Bulgar Siyaseti Ordunun 

yapıldığt hakkında yo) alan şayia- Ellndedlr 1 
lar devam ediyor. Sürgüne gönde- Sofya, 22 ( Hususi) - Yeni 
rilen eaki BaıvekU Çankofun T kabinenin teıklli münaaebetile 
ıerbest bırakılmasını i11tiyen Kıralm neşrettiği beyannamede, 
kalabahk b ir kütle evvelki hUkfımetin 19 mayıs 934 progra• 
gün Sofya ıokakJarmda gü- mından kat'iyen ayrdmıyacağını 
riiltlllO bir nümayif yapmış, bild"rmlştir. 
Çankofnn tabliye ediJmeıini i11te- KıraJ sarayı ile posta ve tol• 
miştlr. Bu arada halka beyanna- graf dairesi askerlerin muhafaza11 
meler de dağıtılmıı, fakat zabıta altındadır. 
hemen harekete geçerek bazı mil- Zabitler ve ktıçUk zabjtler c.e-
aademelerdea ıonra nllmayişçller miyeti, yeni kabineye muzaheret 
dağlhJmııhr. etmektedir. Yeni kabine, Yugoı· 
KomUnlstler Baskın• UQradder lavya ile dost olmak ılyaıetin11 

Sofya, 22 ( Huauıi) - Müfrit devam edecektir. 
komUoistlerdon mllrekkep bir Kırahn Zaferi 1 
gurup, dUn akşam lstanbula Sofya. 22 (A.A.) - Yeni ka• 
alden ~ose civarında bir evde binenin doğrudan. doğruya 
toplanarak, bir isyan çıkarmak kıraho arzusundan doğmuı 
ve bu mretle hükumeti ele almak gibi görfindüğii ve kıralın 
için milzakereye girişmişlerdir. fırkalara karşı zafer kaıandığı 
Bunu haber alan hllkômet, ko· öne ıllrülüyor. Hariciye bakanlı .. 
mlınistlerin Uzerlne otobOslerle ğına Köıe lvanofun getirilmiı 
zabıta kuvveti göndermlı, ev mu· olması, komşu devletlerin endiıe-
haaara edilmif, bir haylı silAh lerini giderecek mahiyette görU• 
teati edildikten sonra komllniitler lilyor. 
teaUm ofmağa mecbur edilmiş
lerdir. 

Yunanlstana Kaçan Bulgar 
Zabltlerl 

SelAnlk, 22 (Huausl) - Bura· 
ya Dramadan plen haberlerden, 
Bulgariıtanda bir isyan çıktığı an· 
latıhyor. Son bir habere 
göre, Cenubi Bulgarlıtanda 
halk ile askerler araaında 

kanlı çarpıımalar olmut, birkaç 
kiti ölmllı ve yaralanmı9tır. Bu 

çarpıımalara iıtlrak eden Bulgar 
zabitlerinden birkaçı da huduttan 
Yunaniataaa iltica etmitlerdlr. 

Kabine Buhranı Nasd Halledlldf 
Sofy•, 22 (Huıust) - Profe-

ıör Toıef. bir hayli mGcadeledon 
aonra nihayet yeni kabine)'l 
teşkil edebildi. Yeni ka b lnede 
Hariciye Bakanhğma K&1e lvanof, 

Dahiliyeye General Atanasof, Harbi· 
yeye General Çonef, Maliyeye Riyaz .. 
kaf, Maarife General Radef, Adliyeye 

Karegözof geçmlıtir. Temin edi
liyor ld yeni kabine, dahili ve ha· 
ricl siyasette eaki kablııenin yo
lundan gidecektir. 

Fakat yaziyet el'an gergin olup 
yeni kabin•nln de k11a bir 
mUddet sonra dllşeceğl söyleniyor. 
Dün aabab Askeri Birlik mllmes· 
aiHerl1 yeni kabine hakkmda 
fikirleri ıorulmak Uzere saraya 
çağmlmıılardı. 

Bu ıırada aıkerl mektepten 
bir kıt'a, 1Uaym aYluıuna glrmlt 
ve k'rah alkıılamııtır. 

Bu nllmayiı halk araaında 
muhtelif ml\talea1ara yol açmııtır. 

Her ihtimale karıı ıabit ve 
askerlerin kıılada kalmalan karar 
altına almmışbr. 

Bulgarlstan &lllhlanmak 
Hazarııaı ndad1r 

Sofya, 22 (Husua1) - Aakeri 
bir mahiyet gösteren yeni kabine• 
nin, Bulgariıtanın ıilitblanmaaı ve 
Nöyi muahedesinin feshi mak1at
forıoı temin lçiu çahıacağı haber 
Yeri); yor. 

Kabine, Bu)gariıtanm Balkan 
anlaşmasına girmemek busu11unda 
evvelki kabineler tarafmdan ver:. 
len karara 1adak~.t gösterecektir. 
Yeni Baıvekil profesör T oıef 
demiwtir ki : 

" - Siyr. ıetimize 20 ıeneden· 
beri bakim olan ana prensiplere 
uygun hareket edeceğiz. Hiç 
k:mse geriye döneceğimi z:rna~t .. 

Fenerlilere Ceza 
Verilecek! 

( Be,tarafı 1 inci yüzde ) 
"- Cuma günkü hadiıe spor 

he1abına bir faciadır. Mmtakamıa 
bu hadiıeytı elkoyacak ve hakem 
raporunun tetkikinden aoara 11• 
ıımgolen karan verecektir ,, de· 
mittir. 

Diğer tarafı.o Fener bahçeye 
göre, Viyanalılar ilk golden sonra 
sert ve favullll bir oyun oynamıya 
başlamışlar va F eınerden Nlyazinin 
yaralanmaınna aebep olmuş!ardır. 
Bu •aı:iyet Fenerlilere mukabele 
etmek zihDiyetlni vermiıtfr. 

Maamafih kulüp bu zihniyeti 
terviç etmiyor. Bunun için auçları 
aablt olanlara kulftpçe ceza vert
lecektir. 

Aıkeri Sınıf Ve Rütbe 
Renkleri 

Ankara 22 (Huıuıi) - Askeri 
ıımf ve rütbeleri g611teren renk· 
lerde bıw değifiklikler yapdmıt
tır. Bu değiıikliklere göre muha• 
rlp ımıf Generaller Ankoni ko· 
mııı çuha, muavin 11nıfı Gene• 
ıaller kırmızı çuha kenarında 
yarım ıantlmetre sınıf rengi çuha 
ya kadife koyacaklardır. 

KaramUbeadialeri baruti siyah 
çuha lb:erlne sarı mühendis işa· 
reti, haritacılar yeşil çuha üzerine 
sarı mUhendia tıareti koyacaklar· 
dır. Motör kulJanao, zırhlı wıaıta
larda top •e tüfek başmda bulu• 
aan, intaat at61yelerindo •e tav• 
lalarda çahıan er bat ve erlere 
yerli kumaıtan koyu renkte tulum 
Yerilecek tir. 

Ankaradaki Ziyafetler 
Ankara, 22 ( Huaual ) Bay 

Şükrü Kaya tarafından Sovyet 
artlıtlerl t•reflne, Yugoılavya 
sefareti tarafından Balkan antantı 
6konomi koHeyl ,erefine, Öko• 
noml Vekili tarafından yine kon-
1ey ıerefine biru ziyafet veril• 
mittir. 

Definenin Aslı 
Çıkmıyor! 

Kadıköyde Yeldeğirmenl civa• 
rında bir define bulunduğu hak• 
kında hUkumete haber verilmit 
ve icap eden arathrma mUsaadeıl 
ahnm•ıtı. 

DUn mahallinde, memur1ar 
huzurunda kazma ve ara , ı ma 
yapıim " fakat defne bu una• 
mamı~· • 

ı 
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İTTIBAD ve TBBAKKI 
Nuıl Dold• ? .. 

"lnol hlm No. 88t 
tt.. ••lda 111ahtuzdur. 

Nuıl Y llftldı 1 .. 
22. 4. 935 . Nasıl Ôlda? 

~:::::::::::::::>Ziya ~ım-c::==========:::::::::::::::::::::========::::::::::::::::=1' 

Alman T ahtelbahiri Firari {Paşa) ları 
Istanbuldan Uzaklaıbnvermişti •• 

Y ••er Sallbaddln be1, tlddetB 
bir gribin humma atefleri içinde 
yanıp kanulmaıına ratmen bi
tin kunetini kollannı veriyor •• 
Baltallmanı açıldanna dojnı kl
rek çekiyordu. Sandalın baflllcla 
oturan Seyfi bey, elinde daran 
fenerin lfıfını ıaklamaya çalıp
yordu. 

Baltallmanı •çatında çok 
beklememltlerdl. Derin zfilmetlv 
içinden ıelen bir mot6r Hli 
ltltmlılerdi. O saman Seyfi be1 
elindeki feneri kaJcbrmıf.. Pa
rola olmak nzere tıç defa uta, 
•ola sallamıftİ. Birkaç dakika 
sonra da motör, korkunç bir 
hayal gibi yanlanna Jaklqmıfb. 

Cemal paıa lhtiyatklraae ha
reket etmek lltemi1-. mot6re Ja• 
na11r yanaımu; 

- Tallt pata nerede? •• 
Demfıtl. Fakat bu ıuale hiç 

klmH cevap vermemlttl. Birden
bire birkaç kol uzanmıf.. Cemal 
Paşanın omuzlarından yakalamlfo. 
pa,.nın ayaklan bir iki defa ha
vada ıallanmlf.. ıonra mot6rtla 
gtlvertellne bırakılmııb. Seyfi 
Beyle S.JlhattfD Bey, andalcla 
bulunan çantalan, glçltıkle mo
töre atmıılardı. ÇDnkD mot6r 
Cemal Paıayı ahr almaz, ıoa 
•llr'atle aandaldan uzaklqlDlfb. 
O zam•• S.yfl Ber ellerlal ha
vaya kaldırmııı 

- Çok ıtlklr .. IOD vazifemi de 
ifa ettim. 

Diye m1nldanmlfb. 
(Seyfi Bey, ittihat •terakki c .. 

mlyeUnin Dk tetekkOI ettljl sa
man Manaıhrda (Rehberiumuml) 
vazifealni ifa etmff.. Balkaa har
binde Trakyada, umumi harbte 
de Stıleyman Aıkeri Beyle Irak 
çöllerinde vatani · hizmetlerine de
vam eylemiıtL Sonra, asaktaa 
akraba1t olan Cemal P.,.ma ya
nıaa ıf tm.... fifre memuru 11fatile 
ıu ıon dakikaya kadar P•taya 
aadakatlnl muhafaza eylemlftl.) 

Mot6r, oradaa doğruca P.,.. 
bılaçe llmam &ıtlae OerlemiıÜ. 
Orada da açıkta bir kayık bek
lemekte idi. Kayıkta, bir ktlrekc:l
du bafka iki ıahıı bulunmakta 
idi. Bunlardan biri ıabık Sadra• 
aam T allt Pqa, diğeri de yine 
aabık AdUye NAZ1n lbrahlm 
S.ydL 

O ılha ittihat •e T erakld koa
grealnde, komite ve farka ha1a
bna rumen veda eden •• p 
rqlarile ....... bir k6fUln• celd
lea Tallt Pqa, ıeç vakit Pap
bahçe limanındaki ( Sahip Molla 
raL11 )na ıelmJ... Fırar IUtial 
orada beklemitU. 

Bu ka11ktaa da motke aym 
ıuretle lpret verilmlf.. Mot&-, 

En•er Paıanın ın ıon rami 
rek IOD ıllr' atle htlnye limanına 
ıelmft.. ( U • 17 ) ipretlni ta· 
ııyaa Alman tabltelbahirlne yana· 
fl't'ermifU. Harekete ve icap ederse 
dalmaya hazar bulunan tahtelbalı
rin botun zabitan •e mtlrettebab, 
vazife bapna ıeçmiılerdl. Gtıver
ted•, aadece ıemlnln ıtlvarlıl 
( kaymakam, Fon Rayaıluı ) ile 
btıton bu firar pllnını tertip 
edea, (General Foa Zekt) •• Ve 
lkt Alman neferi beklemektelerdi. 

Yolcularm motörden ıemlye 
naldlleri, birkaç dakikadan fazla 
ıOrmemlftl. Bu lı biter bitmez, 
General F oa Zekt yolculana 
ayrı ayrı ellerini ııkmlfl 

- Muvaffakiyetli yolculuk t .. 
aenal ederim. 

Dedikten IODl'a, motan atla
mlfb. 

O anda, penaaeılndea k6pDk
ler tqan mot6r, biraz açalmlfb. 

it.ıra • Pranaa Doatıuk 
TezahUrlerl 

Roma, 21 (A.A.) - ltalyada 
Hyahat etmekte buhmu uld · 
Fran•• muhariplerlaln tveftne 
Farnu Nrayında ltalyan harp 
ceiniyetlerl re:.ıerinln lftiraldyle 
yapılan reamt kabulde Fran•• 
Hfiri kont da Şambron bir natuk 
ı6yllyer•k. Franm mubırlplerlnl 
aıker ve GeDeral krala takdim 
etmlf olmakla mllftehlr oldutuaa 
beyan etmlıtlr. 
Yunan Hudutlar1nın Bulga· 
rlatana Kar11 MUdafaaaı 

Atina, 21 (Huauıl) - Mll1I 
mldafaa v ... ltfnln takY11ell me-
1eleli hararetli bir ıurette mev
ıubahe edllmektecllr. Bulpriata-
nm tekrar ıillhlaamak ihtimaline 
karıı budutiaran behemehal tak
viye edilmeıl huıuıuada da umum 
matbuat ıuar etmektedir. 
Romanı• Parlamentoau 

Bakret, 21 (A.A.) - Meba
ıan •• ayan meclillvl, adi içti
ma denelerine Dlha1et verfllif
lercllr. Bqbakaa B. Tatar•ıko, 
baba nutkunu okumUflar. Karal, 
ba aatkuncla memleket l9fldll• 
tuua lkmaU.e matuf olarak ba 
içtima de•realade 1aphnı1 olu 
lflerl elaammlyetle lra1detmekt .. 
dlr. 

--- ı-

f. kayıta yaaqır yanaımaa, Alman 
bahriy.Ul..ı. kunetll kollarile 
Talit Pata da mot6re 'ekllmlttL -
Kayıkta kalan lbrahlm S.1lnı 

·-- - -- ----~-

SELANIK BANKASI 
Teail tarihi 1888 

• - Allü, clmlenlze ..ı&met 
versin. 

S6zleri bile, mot8rtln horultuau 
arasında, pek güç iıitilebilmiftl. 

MoHSr kaptanı, takip •dWp 
edllmedilderini anlamak için Ana• 
dolu sahilini takibea bir mBddet 
lstanbula doiru inmif.. Ve ıonra 
lt.iıedenbire i•tikametinl deİİftire-

ldan merkui 
lat811bul ( O.l•ta) 

Tb1tl11etl•ld ,.hl•rl: 
latanbul, ( Galata, Y ellloami ); 
İzmir, Menin. 
Yrua•nidond11/cl ı•hl•rl ı 

Sel&nik, Atine, Pire. 

• H• nevi ba11k• •-••1111. 

(U-17) tahtelbalırinln maklae dal
relİlade: 

- Tlrink.. Tirlnk.. Tlrlnk. •• 
Sulerl, madeni lbtlzularla 

akiller yapmıf.. Gemi, hafifçe 
ullanmıı.. Ktıçllk Nlonda, yatak· 
lann ar .. ada hentls ayakta duran 
firarilerin aizından döklllen ıu 
karmakanıık e6zler, ıemlola çelik 
cidularına çarpmıtb: 

- Uj'urlar olaun. 
- Allah ıellmet ver1ln ••• 
- Hadi, hayırlııı ... 
Gemi, Boğaun ılmeiyah ıula• 

rım Hıalzce yara yara ilerlemttğe 
baflamııb: 

En•er pafa, kamarada dura• 
mamııtı. Doğruca ıDverteye çık· 
mıf.. Bapnı ıon defa olarak ı .. 
tanbul tarafına çevirip bakmııb. 

l.tanbul, artak uzakla11yor ve, 
ıerl geri kaçıyordu. Koyu licl•ert 
ıema altında, boğazın yalçın ka· 
yalan korkunç heyulllan anclan-
1ordu. Rumeli ıahlJlnde bir ba
bkçı kayıtının feneri ıallanıyor •• 
Balıkçının çatlak ve pUrDzlO aeıUe 
ı&yledlji ıarla, bu karanlık ve 
esrarlı ıecenln derinllklerlnde 
dalı• dalıa ıDrOklenfyor .• ve ıonra 
ı6nllp ıf diyordu. 

Karanlık, derlnleolyor.. ve bu 
korkunç zulmet içinde ana vatanın 
yalçın ka1ahklan da •örlhıme• 

,....oluyor.. Battln ufuklar euarengls 
ve 10D111a bir boıluk pbi erlJlp 
ıf diyordu. 

(ArkHI YU) 

Galatada büJlk tlael Jıamada 1, 
3 No. lu yaıılianede lkamet et•ekte 
iken halea ikamet.&Ju •ethul bulu· 
au Alekaandr Hiı'••'J•ı 

lst.nbul ikinci icra Memur
ıuıundanı 

Baron Derlenje ve Hayroı KlaJf 
••idil ankat Oral Dilelda 1 tqrlne•· 
Yel 934 sG•l•meçli kira mukaYele1lle 
itle•it ve ifleyecek 18~ liranın temi
ni tahsili sımnında Galatada blytk 
tttnel baaında 2, S No. lu yasıhanede 
bulunaa •11alannıı bap1edllml1tlr. 
icra •• ifil• k enunuaun 103 Oncl 
maddHine tnfikan bu hapealunaa 
ımnl hakkında bir diyecefinlz var• 
H tarihi ilinden ltlf:aren alhayet it 
si• içinde blldlrmenls llzımdır. 
k•Jffrıti ihbarın tebllfl makamına 
kal• olmak lzere llln olunur. (10713) 

GIDAI va HAY ATI KUVVET 

BASAN 
FISTIK ÖZÜ Y AÖI 
Za11f •• eılıa olanlara fasla (lda 
lhı•dır. itte HHu Fııbk Oztl 
Jata, .. dal miHddı Te bi1Jıa11a 
Yltaainl •• kalorlll çok bol ol· 
••taadu dU.1ada •eYeat bltla 
ııdal maddelerle ea alkeam .. 
ildir. Billaaua çok &aJlf olaaJarla 
..... lıtldadı olanlara H sa
... aarfıada kan teairbai .-a. 
terlr. Huıa Fııtık Ôıl r•tıaın 
bir kilon 100 kilo HJti•J•fl•a 
aaadlldlr. Mlde,t ralaat11a •t••· 
dlfl rlhl lftllaaJI teıyid eder Ye 
bir kilo F11hk Oıu yata lçın 
AJlflar, blllaaua çocuklar •e 
birinci defte Yere•liler laakal 
l-2 kilo kauaırlar. HaHa Fıltık 
Od ,a .. krı •• , .. ı,m,. eo
evldara n .. açlen, ıolpa ... , 
ktalua •e hayattan a1Ykl aıalaa 
UaU,arlara çok birik fardalar 
tı•la eder. 

Heaen depoau ı 

Ankara, istanbul, Bayollu 
Şlfeıl 100, blytlk 2GO lmruftur. 

Nlaaa 

Yeni Soyadları 
Yeni Soyadı Alanların isimlerini Ata· 

ğıda Neşrediyoruz 

lstanbulda Ve Diğer Şehirlerde 
f ncl Farka bq heldmllğlnden 

mDtekait Kaymakam bay HlmD 
Ye kudeıl 7 ncl Kolordu ıabn 
alma komlıyon reillliinden mat .. 
kait Ka1makam bay Kemal, hem
tlrelerl bayan Mllnlre Bil,atay, 
ıazete mtlvezzilerlnden Oıman 
ojlu Ali Oıman Klç&ktepe. aa
ne•I Zehra Demirı6nlll, Elektrik 
ıirketinde Ali Rıza kardqleri Gi
reıonda bay lluan, KuleU ukvl 
lieeslnde mukayyit ve anneleri 
Alpaıtll, Salt ili n&fuı memuru 
bay Muıtafa A11m Öner, Yenlıehlr 
nOfuı memuru Bay Ziya, kardet
lerl Bay Hilmi •• Bay izzettin 
Mete, BeytDftebap allkerUk ıube 
reisi yOzbap Bay Rıza lıil, Ge
dikpaıada Eeslrcl Kemal cami 
sokak No 12 de Bayan Samiye otlu 
Bay Ali Burbanettin Ertllrk, Kan 
dit tabibi Bay Fikret, baba11 
eczacı Bay Sabri ve eılerl Emci· 
oiJu, Boğazlıyan Ok tedriNt mO
fettlfl Bay Hlmit Yasa 10yadla• 
nnı almıılardır. 

Blngölde 
Binı61, (Huıuai) - Kaza kay

makamı bay Kemal Aral, J. K. 
bay Ali Haydar Tan, tahrirat 
kltibl bay Mehmet Şerif Fırat, 

nlfuı memura bay Muhlddla Gi
ray, mal mldlrtl vekili ba1 Ferit 
Kate. ıaaclak emini bay Şefik 

Aılan, tapu memura ba1 Necati 
Bayram, 11bhat memuru bay Sa· 
bahattin Ôndll, •arldat kltlbl 
bay Şnkrl Sona, allm kltlbl 
bay lhlaa Ylbel aoyah almr 
lardır. 

Clereclede 
Gerede, ( HalUll) Gebtder 

mahallnlde Demirci Ômer otla 
bay Haaaa Demir, orta mabaU .. 
dea imam otlu lımall Dizer, 
deib'm•cl Abık aufua memuru 
bay Mehmet Emla Erıtn, kayll
ler maba!leılnden Kodell otla 
ba1 Sezal Er,lılt, •llYlller mahaJ. 
Julden Haıekl ojlu Yusuf Enoy, 
Çavuı ojlu Yuauı Erdem, Katip 
otla bay Muharrem Ertea, Haa 
Makıut otlu bay bmail Öneri, 
Uyaı oğlu Şeref Ôzyurt, geblzler 
mahallelinden Emek otlu Şem-

1ettln Ercan, Hacı oilu Ha1an 
G6ntılal, Lltif otlu teni bay 
Hatan CDneray, Semerci lbiı ot-
lu Ahmet K6kmen, Kadife 
otlu lımall Gökçe, Ömer 
ojlu Ömer Karaıöz, Hacı 
Yakup oğlu Latfl Ôıyljit, Kayal
lar mahallesinden Yavq otlu 
damada bay Abbaı GBnuyan, 
lbrablm oğlu Ahmet Necati GDJ. 
can, Çıplak otlu Seyit Mehmet 
lqldn, çoban Recep otlu Recep 
Kutlu,na. Karaıaı otlu Htlaeyln 
Koçan, KaJ)'lm otlu Sadık Peh
ll•an, Pehlivan oflu Muıtafa Sa· 
raç, Orta mahalleden Şaban otla 
H81eJla Nalbant, nalbant otla 
Ze)'Delıbldln ve kardttl Rlfat 
Ôzdamar, Karaı6• otlu Ômer 
Ôıay, Demireller mahallesladea 
aaraç otlu Tayyar •• kardefi 
lbrahlm Sudotaa, G6cbek otlu 
S.yit Mehmet S61lemes 10yadla• 
rmı almıtludır. 

tlblndkarahl .. rd• 
Şiblnkanhlaar - Şifman otla 

bay Mustafa ve otlu bay Abdtlr
rahman Y erllkaya, bay Hlmlt 
kardql bay HllHyln Kaynak, 
Tamzara lllmektebl okutanlann• 
elan ba1aa Nafia Ôuu, b17 

l Etem ve kardep bay Ş. 
amca11 OnlD bay Mehmet, kar 
B. Muharrem Dlncer, Kara M1

_ ... _..ı 

oğlu Ali otullan bay Ahmet 
bay Klmll, bay Multafa Ka 
imam bay Salih u, .. ı, ldlrt 
bay Oamaa, kard9fl bar Zlk 
bay Muharrem Ak,O., Ma-.IWI 
otlu bay Yusuf Bqaraa, S..-. 
otlu bay Ştlkrl Atan ıoyatl 
almıflardır. 

Bea11I &anrlı 11•hl,..lnde 
Nahiye mldllrtl ba1 

eıl bayan Zehra, otla ba1 Nec-ıl!ı 
Tnnay, Nabiye j. k. kumandam 
Ali Önel, jandarma bay An....'IÇI 
Ona), SGvarh mubtan bay 
kardeıl bay S.ydl, bay Ali ~ 
tan, muallim ba1 Ali, otla 
Mehmet Ôzdemlr, ba1 Ferid 
lu Mehmet Erdem, ba1 H ... 
otlu Mehmet, F ebml Demir, 
dan bay Hnıeyla Ydmu, 
cik mabtan bay Vakkaı kar 
lerl ba1 Reşit, bay Mehmet 
bin IOJacllanm allDlflardır, 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresd11• a.11k fubeal 

Merkeıi : Bedia 
Tblcl••tl.Jd ,.,,_,.,.,, 

Glalata • lsta11bul • la•lf 
Depoau ı İlll Jütün GilmrUi'I 

-ti Hw tirli Nab ,,. • 

Göçmenlere 
Yardım Mesele 

Geçenlerde Roman7ala 
Eıldplalrde 1-lettlrllmlt bir 
menden bir mektup aldık. 
sat, Romanyada ... ar 1 
buraya ıeldiilni ve lpla 
j'ını yasıyor, çlfql ılc• 
it ıarebilmelerlne mukabil 
tile memur olan 18çmeal 
pek mDıkll bir vul1ate p 
lerlnl ka1dadl1ordu. Ba 
allkadar makamlann D 

dikkatini çekmlftlr. Ba m 
betle Matbuat umum mtld 
jtl dellletlle bl&e, ta te 
g6nderllmlftlrı 

Nlfaa itleri umum mtld 
pnden: Guetenlzla 6/4 
gllnltl kari lltunundald Ro 
ya ı&çmenlerlala vaziyeti la 
kında yazılan )'UI tetkik edil 

Slllıtireclen ılç eden ve 
beıt iıkln let ey erek !akit• 
ıelen bu 16çmenlerclen bir 
eYvelce Romaayacla .... ur 
duklanndan ve 25 tO • 
kanunda glçmealerdea • 
memur olanlann ••llJ•tı. 
anan dikkate ahamacla 
babı etmektecftrler. 

Bu kanuaun 15 lacl ma 
ılne nazaru aerbeıt tıkla 
yenlere htıktunetçe hiç 
yardım yapıl•••· Y alnaz •• 
olu yerlerde toprak we 
verlleblHr. Ba nevi 1 
yapılma• Ealdphlr YillJ 
yazalmııtır. 

Memuriyet talebi 
kanunlanna tabi bulundu 
yapabilecekleri memuriyete 
bu hueuıta allkadar vekil 
mUracaat etmeleri llzundll"· 
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Kafeste 
BUtUn Alman, Macar SJoveo 

ordularının birdenbire Türkler 
fizerine atıldığı J 592 yıhmn son· 

baharında bir gUndU. 
Parlak güneı uçsuz Macaristan 

ovalarının göklerle birleftiği yer
lerde batarken kızıl ışıkları 
İürk imparatorluğunun Viyanaya 
~adar geniılemiş ve Macaristanı 
ıçine a!mış "erhaddındaki Subus· 
ka palangasını pembe bir dante!A 

gibi süsleyordu. 

Kaleciğin batı etekindeki gö· 
lUn durgun sularında bir Atlas 

laze iiği, parlaklığı vardı. 
Herşey, uzak tepeler, düz 

ova, ~öl, gök çok güzeldi. . 
Ancak intan şöyle keskınce 

bakınca bu güzellikler içinde acı 
bir şeyler olduğunu hemen aeze· 

bilirdi. 

Kalenin iki yOı eyden çok 
olan V araşunda (kale dı~ımahalleleri) 
Ve bahçelerinde artık her zamanki 

aibi neı'eli çocuk ıe1Ierl, ıenç kadın· 

i 

~.,.,,,._,~ ......... : -

.-~ .. ,~"' 

Aslanlar 
altmdan yaralıları tophyan Mac~r
lar, Almanlar onları bu tepenın 
arkaaına götUrmeğe çalıııyorlardı. 

Bu tepenin arkasında yirmi 
bin kitilik bir Macar • Alman 
orduiu vardı. Bu ordu timdi, 
bu küçük, likin amansız Subus~a 
kaleciğini Türklerden alma~. içın 
yaptıkları savaşlardan ~ ,. bı_rın~e 
daha uğradığı acı maglubıyetın 
utançlı yorgunluğunu gjdermek· 

te idi. 

Kal• önUne yedi gün evvel 
imiş olan bu ordu ikinci olarak 

f:rklerin huruç hareketi ön~inde 
karmakarışık ve ıaıkın gerı çe· 

kilmlş:i. 
Subuake palangası o zaman 

••Orta Macar,, Denilen Sekedin 
sancağımızın ta göbeğind~ idi. 
Bir yandan Slovenlerin, hır yan·· 
dan da Macarların ve Alınanla· 
rın taldırıılarına, baakınlarına 
kartı bulunduğundan hergUn . kı· 
lıcının ağzı :ıağlı, tnf etinin fıtlll 
ateıll idi. 

Bu palanganın topçuıu top 

Kahraman Subuıka palaıııaıı önünde Alman, Macar ıönlyelekrl 1 k 
Ok l l du batında uyur askerler a e a· 

lann kahkahaları Y H ~ yor r: alarmda kdı~ları bellerinde, til· 
Dıı mahalle evlerinin bırçokla ~ kleri kucaklarında yatarlardı. 
yılulmıı, yakılınıştl. Kale hende· e Bu kale kadınlarının bile göz· 
iine yakın olanların yıkıntdarı leri herıUn uıakl11rda sıökle bir• 
tl•tllnden tahta ve köınllr kokusu leımiı sıanlı Macaristan ovalarına 
ıinmiı eamer duman kUmelerl dikilmif bulunurdu. Bu kadın 
yükseliyordu. Buralarda yeni, ve çocuk gözleri ya bas· 
kanlı bir muharebe yapıldığı an· kına ııelcm bir dllşman ko· 
laşılıyordu; ıokaklann içinde bile lu beklerdi; yahut kUhey.o 
boiuıulmuştu. Şimdi Subuska ka· lan atlarının başlarım '??-
leıinin kapıları kapanarak Türkler ıuz u kifir ,, topraklarına çeTırıp 
içeri çekilmiş olduklarandan, kal• gitmiş yiğit kardeşlerin, yanık 
dııındakl ıokaklarda bir takım yUzlU, eert gözlU babaların, adları 
:ıırhh Macar ve Alman askerleri, giıll gizil anılan kocaların v~ 
zabitleri uzun boylu Hırvatlar nlıanhların yollarmı g6ılerdı. 
köıedon köıeye ıiperlenerek do• Çok kere yaba~cı ülkelere, uıun 
ı I d kan ve çamurla ölüm yolJarma gıden kahramanlar 

baılıyorkar, tyer ··e1nter araımda inle· aelmez " zalim gAvur illeri ,, 
ua~ yaanou • ' d 

mekte olan . yaralıları toplamıya aldığını bir daha nrmez i. 

ugyraııyorlardı. Ortada yüzlerce d . . M ti Yukarıda ıöyle iğımız acar 
top güllesi vurulup düşen 8 ar, d . ' · aklar ve Alman or usu, yetmıı 
demir başlıklar, kırıluıış mızr ' 

b 1 rı aekıen ıeneden beri Nemse 
kılıçlar ag~ ır kuburluk ~~ anca 

8 

1 
Macar ıerhaddlne beli 

, O'fil yer ve 
dökülmllı duruyordu. ' er olmuş bu küçük kaleciği 
koyu kızıl bir halı gibi ör~roüt yıldırım gibi an11mn çarpmak, 
kan gölcllkleri içind_e uyanı.roaz içindeki TUrklerile, taşile, topra• 
uykularına dalıp kalınıılardı. k v ile beraber sLip sUpUrmek üzere 

Subuıka palangasının yilk~e g aldırmıştı. Ancak Subuıka gazi· 

d 1 ı nan Turk ı'erı'ııi, unkl önceden ıözletmiı 
ıancak direğinde a gaıa 
bayrağı btıtiln bu 1ey1ere kaygu· gibi, tüfek elde, kılıç belde, ayak 

'b" d" Görülen üzengide buldu. 
su:zca bakıyor gı ıy 1

' d iki yilı elii Y eniçerl lkl bin 
feyler ise Subuıka palangaıın 8 

k b" B k · 

d 
oldukları kadar Tür ve araz oşna ıı· 

litmanların aarmıf l b' b 1 S b k T . k ol şan ı ır pahislle, u } ı ~az u uı a, 
ürklerin buglln a ı d "haC'metlü, şeyketlu Nemıe Ça· 

ıavaş kaundıklarını anlatıyor u. ~ . d ıarı,, cenaplarına bile b.aı eğme· 
Akşamın durauoluğu içın e; e 

1 0 
ate· miye ant içmiş olarak, ııte ıura· 

ti uzaktan, kale top arını .1 da çahmi'e, kurumile yükselip 
ıinden az yüksek bir tep• 

1 
.e 

k d büyük hır duruyordui ••• 
orunmut bir yer en • 1- • • • • • • 

insan kllmoslnin anlatılınaz ugu • • • • (Arkaaı nr) 

~usu arasıra lıitiliyordu. Kal• 

-
Çocuk Haftası-Kumbara Haftası 

"' 

Siz de yavrunuza iŞ BANKASINDAN bir 
hafta BUMBARA 

çocuğunuzun da 

Halkevinde Bedava Muayene 
Ve Tedavi Yapılacak 

btanbul Halkc~I, Eve menıup 
fakir haatalarm muayene ve 
tedavilerini parasız yapmayı kabul 
eden baz• doktorlar ile anlaı· 

mııbr. Tedaviye muhtaç Ye yokıul 
yurddaılar HalkeYI Çevlrgenliğln· 
den bir pusla alarak bu doktor• 
larda tedavi edileceklerdir. 

Kitap almak için 
bütçeniz 

müsait değil mi 

Bir Lira 
ile TUrklyede çıkan 

bUtUn kitapları temiz 
clltler içinde okuy• .. 
blllrelnlz. 

6 Aylık abone ücreti 

1 LiRADIR 
Kltaplar1mız abone· 
lerlmlzln ellerine ka
dar gönderllmektedlr. 

Yeni Kitapçı 
A nkara caddesi No. 85 

, .... .-.---------~ 

bu alınız. Gelecek 
birikmiş birçok 

sene 
parası olacaktır. 

Münakasa Tehiri 
Yalovada Yapılacak Otel Münakasası 

Bir J:lafta Tehir Edilmiştir 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

k 
Y alovada yapılacak otelin kapalı zarf uıullle yapılacak mUna

aaaıına girmek isteyenlerden bir kısmının Naha V ekAletinden 
alınmaıı lAzımgelen ehliyet ve1ikasım almıya vakit bulamadıkları 
Yakı müracaatlardan anlatılmakta olduğundan buna Jmklo bırakmak 
U!ere kapalı t:arfların açılmaıu 29/4/935 Pazarte1i l(UnU Hat 15 • 
tAllk edilmiıtlr. Teklif mektubları bundan evvel yapılmıı olan 
ilandaki tafıilAt veçbiJe o glln aaat 14 • kadar Akay lşletmeai 
MUdUrlUğUne tevdi edilmelidir, ( 2090 ) 

f BÜYÜK ~ 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. 

1. ci keıidesi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk lkramiyesl: 25 . O O O liradır. 

'1--~------------------------·-B ün yan Belediye Başkanlığından: 
Bin Beş yüz lira tahaisath Bünyan Merkez Kasabasının 30 

hektar meskôn 15 hektar gayri meskôn olan mahallin rakımlı 
planının yapılması 16/4/35 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
münakasaya konmuıtur. ihale 16/5/935 tarihinde açık eksiltme 
ıuretile yapılacağından talip olanların Blinyan Belediye Başkanhğl· 
na, plAoa ait fenni şartnameyi görmek lstiyenJer Ankara, lstanbul 
ve BOnyan Belediye Batkanhklarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. "2067 " 
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Kadın Aklı! e 

lbrahim Paşa, lılerin Yola Girmesi için Padiıaha iki 
Yol Gösteriyordu: Harp Veya Şiddet L 

Ordumuzu zayıf görllp fırs"ıt iJÖZ• 

liyen düşmanların da ehli ialima 
kartı adaveti artmıştır. Hudutlar
dan gelen nice maılum ve mağ .. 
durlar. orada bir görüp burada 
bin söylemiıler.. Paythat halkının 
urftk ve asabını tahrik eylemiı· 

ler.. En nihayet, malum ıahane• 
nizdir ki : 

- Harp isteriz. 
Deyu, ayak diremişler ... Ma· 

haza bu galayanın önllne geçmek 
için bir düzen ihf yar ettik. 
Alay göster:p, şunun ıurasma 

geldik. Bir taş ile iki kuı vur
mak ~a : edik. Amma, ne hikmeti 
ilahidir, bilinmez ki.. Attığımız 

taı, boşa gitti. Iran şahına 
gönderdiğimiz elçiler, ellerin ylb:· 
lerioe tutup kemaU mahcubiyetle 
aeri geldi. 

ÜçlincU Ahmeıt, EHudeki koyu 
al yumağı, daha açık diğer bir 
yumakla değiştirdi, tığ iğnesini 
tekrar ka&nağa ıokarak, yaptığı 

ilmeği, lğnenia ucuodakl kertiğe 

geçirdi. Ve sonra, ayni aUkiinetle: 

- imdi, ne tedbir gerekt:r, 
denin?. 

Dedi.. lbrahim Paıa, derin 

derin içini ç.ekerek cevap verdi: 

- Huda bilir ki, ben dahi 
f&fa kaldım, sultanım... GRyrl, 
siyaset Ye hile tedbirleri tükendi. 
Ortada lk.J tarik görl1nür.. Biri; 
hemen nusret, Cenabı haktandır; 
deyu sanca2ı şerifi çekip ser hadde 
yOrllmek •• Diğeri de, eğer bu tarik 
kabul edimezae, payitahtta kati 
bir nrfü şiddet gösterip harp lıti
yenlerin tedibine giriımek .• 

B'.rkaç dakika, sükut ile geçti. 

Ve ıonra, kasnağın UstUne kapan• 

mıt olan ÜçUnclİ Ahmedin. ince 
ketene çarparak pürüzlenen seal 
iıitildi: 

- Tarikisanl, eYIA YO mil· 
reccahtır. 

Ibrabim Paianın vUcudu, ha· 
fifçe irkildi ı 

- Ferman, ıultanımın .. Amma 
velakin •• Acap bu tedbir, derde 
derman olur mu?.. Istanbul hal· 
kını tedip etmekle, serhattekl 
dllımanlar rahat durur mu ? .. 
Gelen tatarların getirdikleri riva• 
yellere göre, zulüm ve taaddi 
illn geçtikçe artmakta ve düşman 

atlularının talanlarından hududun 
beri yakasmdaki köy ve k•saba• 
lar haraba varmaktadır... Şayet 
dUımon bizim bu ataletimizdtın 
cesarete gelip te, bu canibe doğru 
alıp yürllyüverirse, halll ahval 
nice olur sultanım ? .• 

Hatice sultan birdenbire sinir· 
!etmişti: 

- Camın, Paşa.. Bu ne gfina 
sözdllr? .. Hiç buna e,kıya maku· 
lesi cüret mi g6sterebilir? .• Cüzico 
bir müzayaka karpsında, gl kiln 
bütün d;reklerinl alı vermek, re· 
vayı hak mıdır. Artık dev• 
lot umuru, pvsla tatarlarının 

get:rdik:eri yalan yanlış rivayet
lere kaldı ise, vay başımıza •.• 
lmdi, Faşa .• var ka.bin ferah tut. 
Aslan mrn mübarek kalbine de 
endişe salma. Seni ı gibi ikıl;danA 
Tezir o·duktan sonra, böy.e kaa-

vetli umuru aslanıma arutnıek 
bile abestir. 

Bu, sözler adeta baıma bir 
yumruk yemiı gibi, İbrahim pa• 
fayı ıersemletmiıtf. Arhk kendini 
z~ptedemedi: 

- Behey ıaultanımf.. MillkHn 
ve milletin sahibi ancak kendCı

lerldlr. Kemali lütuflarından, bun• 
ca zamandır idarei umuru, bu 
aciz kullarına teslim eylemişlerdir. 

Hamden sümme hamdin bu 
müddet zarfında, hiçbir umurda 
takılr olunmamııtır. Sefinel dev• 
Jete nice badireler atlatılınıf .• 
Nice kaza ve belAlardan arta 
kalınmıştır... Amma, bu sefer, 
rayrıya kıyaa değUdir. Zira cismi 
devlet, iki ateş arBiında bir 
mühlikeye girmiştir. Bir canipte, 
erbabı feaat birleıfp erkim devlet 
aleyhinde kaza.n kaynadurlar. 
Diğer canipte düşman atluları 
serhaddin bnu canibinde c:rit 
oynayup dururlar. Milleti ve 
raayayıJ tedip He bu maslahat 
hallolur umurdan o~saydı, hiç 
efendimin rahat ve huzurunu 
aelbeylemez .• var ıultanım, he .. 
men zevkusaltanatında daim ol 
der.. ve idareima1labat eylc-rdim. 
Lakin ... 

ÜçllocU Ahmet, birdenbire 
elindeki kasnağı bırakb. Derin 
bir n11zarla Sadrazamm yüzüne 
baktı. Bu nazarda lbrahim paıa· 
om kalbini incitecek garip bir 
mana yardı. lbrahlm Paıa, o an• 
da duralamıfb. 

Üçllocll Ahmet, baıını pence

reden tarafa çevirdi. Bu sefer de 
gözlerini Marmaranın durgun u• 
foklarında çerirdl: 

Zihnime bir ıey takıbyor. 
( Arkası var ) 

Fen 
Yeni 

Aleminde 
Bir lnkllip 

Vücudun iç Ha
Filme reketleri 

Alınıyor 
Paris, 21 (A. A.) - lnsa'Q 

vücudundaki canlı uzuvların faali· 
yeti bundan böyle ıinemaya ah· 
na bilecektir, 

B. (Darsonval) 8 niıaanda. Fran· 
1a fen akademisine, doktor (Jorj
Ciyan)m yeni bir keıfini arzetmiş· 
tir. Bu keı;f gayri müdevver bir 
satıh ihtiva eden birtakım adeseler 
sayesinde harikulade ııık kabili .. 
yeti olan bir objektiftir. 

Bu objektif ile doktor Ciyan, 
vücudUbeşeri tam faaliyet haliı:de 
ıainema ı~nidlne çekmeye muvaffak 
olmuştur. 

Eu Leıif sayesinde, doktorlar, 
ıu veya hu uzvun yalnız hali 
atalet.eki vaı.lyetini değil ve fa· 

kat o uzvu lılerken tetkik ed~ 
bi ecekler ve teihislerini katiyetle 
koyacaklardır. 

A) ni zamanda, kanın tlryan· 
lar içerisindeki tarzı cereya· 
nını, nefes borularmm lnbisahnı, 

hicabı haczin takallüslerini, mi
denin faaliyetini, yiyeceklerin İm· 
t sas ve ha:ımi i Ferdede görmek 
mümkün olacaktır. 

SON POSTA 

'· 

/.DACA 
BiRiKTiREN 
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Osmanllcadan Türkçeye Karşıllklar Kıta 
- 27 -

1 - Öz türkçe köklerden gelen 
ıözlerin kar,ıeına ( T. Kö. ) beldeği 
(alAmeti) konmuıtur. Bunların her biri 
hakkında ıııra ile uzro&nle.rımızın 
(mütebaesıı) yazılarını gazetelere ve· 
receğiz. 

9 - Yeni konan karş ıhkle.rın iyi 
ayın edilme&I için, geregine göre, 
Franııızcalan yazılmış, aynca örnekler 
de konulmuştur. 

5 - Kökü Tllrkçe olan kelimelerin 
bugünkü lşlentlwiı n kullanılan şe
killeri alınmııtır. Aslı ak olA.n bak, 
aalt Ugcüm olan hüküm, Türkçe •'çek,, 
kökitnden gelen şekli gibi. 
lı'ar etmek - Bildirmek 
Örnekı lo'ar ettltini:a tariki har.
keti taevip ediyorum - Bildirdiği· 

nis haraket yolunu uygua bulu· 
yorum. 

lıuet - im, ltaret (T.Ka.) 
lıaret etmek - Göıtermek, lmlemelc, 

ltaret etmek 
lıgal - Tutav, lıg•1 (T,Kö.) 
İfgal etmek - Utrattırmak, kapla

mak, almak. tutmak, •legeçlrmek, 
itgal etmek 

İıhad etmek - Tan ık1amak 
Örnek: Bu meı~lede herkesten 
evel ve herk11ten ıı:iyade ıiz"n 

kendinizi lıbad etmek iıterim -
Bu ıorumda herkesten önce ye 
berkHten çok ıizi tanı klamak i ... 
terim. 

fıtihad etmek - Tan.k tutmak 
İtmizaı - Yıız buruflurma 
İştial - Tutuşma 

Örnek: iştial, birden bire oldufundan 
b.rıey kurtarmaya lmk!n haa ı l 

olmadı - Tutuıma bird r> nhfre o·
duğundan bir ıoy kurlımlamadı. 

lotial etmek - Tutuşm c.k 
Örnek: lıtial eden otlar l Oyük bir 
orman buikine ııebeb ok!u - Tu
tuıan otlar bOyOk bir orm ı.o ya.n· 
aınana Hbep oldu. 

İı'al etmek - Tutu~turmak 
lıt "gal etmek - Uğrıı ımak 

Örnek; İştigal ettitiniz me19J• çok 
mühimdir - Utraıtıtınız ıorum 
çok 8nemlidir. 

lıtiha - lıtah 
lttihar etmek - Tanınmak 
lıtikA etmek- Yanı]amak, ııılanmak 

Örnek; 1 - Bu yolda harekette 
devam edersenız ıizden iştikA ede
e r- 2 im - Bu yolda hareketi ıilrClp 
götilrOneniz yanıTiıyacağ? m, 

2 - Kime ittik& etmeli? - Kime 
srzl t>umalı (derd yanmıtlı) ? 

Şikiyet etmek - Derdyanmak 
ŞikAyet - Yanı, 8"'ıalb 

Örnek: 1 - Şikayet"niz herine bu 
meHleyi tahkike giritildi. - Yanı· 

oız Ozerlne bu ıorumu araıtırmağa 
giritildl. 
2 - Şikayete mabat vermlyerek -
S sıltıya meydan mermiyerek, 

lıtirfi.k - Ortaklık 
İttirAk etmek - Ortak olmak, ortak• 

laemak 
Örnek; 1 - Bu tikô.yete ben de 
iştirak ederim - Bu yan•ya ben de 
ortak o'.urum. 
2 - Bu itt• ıi:ı;"u1 e iıt: r&k ed .. 
Hm - Bu işte •İzinle- ortaklaıalım. 

İıtiyak - Gareıi 
Örnek: Çoluk çocuğa teskin edilmez 
blr lftiyakım Yar - Çoluk çocuğa 
ı6ndllrUlmn bir aörHim var. 

lıve - Kırıtım 
Örnek: Birçok İfvelerden ıonra 
meramını anlattı - B:rçok kıntım
lardan liOnra istediğini an 'attı. 

111.,ebaz - Kırıtkan. baylan 
i.aat - Uyrum 

Örnek; Ktıçilğiln Lüyüğe itaati 
lazımdır - Küçlitiln Lüyüğ'e uy. u• 
mu IQzumluC: ur. 

itaat etmek - Uyurmak, bat•fmek 
Örnek; Dev1et kanunlıırına itaat 
edelim - Devlet kanunlar.na bat• 

•.telim (uyuralım.) 
ltalel liıan - Dil uı 
ithaf etmek - Arm. 

Örnek; Bu eHrlaı 
ithaf edi7orum • B 

adınıza armafanlıJ 
itham etmek - Suçl 

Örnak; Bu İfte cllı 
olıan Usam halk 
c•ktir-Bu iote ıc 
olıuD halkın dill al 

itibar ( Bak; Revaç ) 
(T. KB.) 

itibari - Koyma 
Ôraek; Bir ıeyhı 
ile itibari kıymeti ıı 
l'erçek dej'erl ile 
araıında. 

itibaren - denbvl • 
Örnek; 1 - Bugl 
Bugünden baılıyar 
2 - O zamandan 
mandan beri. 

itidal - Aran, yava4 
Örnek; 1 - Her 
nokaan detl~ itic 
gerektir • Her lth 
detil. aran ile bar 
2 - Hübub eden 
doğru clönmeai • 1 
flma doğru dönme 
3 - Hav nın itlda 

İtidal keabetmek -
muıamak, ıhmak 

Örnekı Dört gfh 
sonra bugün hava 
Dört gllnlük ıağ"ıı 

glln hava yantıdı 
Mutedil - Orh, ılın 

Öroek; 1 - Mutec 
hareket etmek i ı 

tekilde hareket et 
2 - Hava bugiln 
Hava bugün pek ı l 

İtikil - At oma 
(Devama 15 iıı 
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Tescil Edilmiyın Esnaftan 
Ceza Almacak 

Belediye kanunu mucibince 

ıızayedelare fesat Karı,ııran-J CiLOiNiZi BESLEYı"l\llZ-
lara K8rfı . .. ıı 

Mlzayede Ye mlnakualara p GENC GORüNUNUZ 
Lira Veriyor! ıucu, garson, hamamcı, ıekerci, 

helvacı, kahveci, bakkal, otelci, 
kapıcı, hamurkfir, berber, terzi, 
yorgancı, dokumacı, müıkiratçı, 
ıUtçil, ekmekçi ve kömilrcU ea• 
nafının Belediyece teaçillerl IA· 
zımgelmektedlr. Bunlar mayıı 
nihayethıe kadar teıçll için Bele
diyeye mllracaata mecburdurlar. 
Müracaat etmeyenlerden ceza 
alınacaktır. 

renlerln deYletin zararına olarak ' 
birbirlerlle anlaımamalarına dik· -
kat edilmektetir. Milli Emllk mil- llwm· -

! Ba11 tarafı 1 inci yüzde ) 

MUaabaka 9artlar1 
1 - Reıim altında g6ıterl• 

len sözlerin resme en uygun ol
duğuna kani olduğunuz bir tane
aloi aeçiniz. Bu sözün numara11m 
kupondaki yere ifaret ediniz : Al
tına isim ve adresinizi koyunuz. 

baka memurluğuna göndermeli• 
dirler. 7 Hazirandan sonra gelen 
cevaplar kabul olunmaz. 

5 - Gelen cevaplar &on 
Posta tarafından teşkil edilen 
bir hakem heyeti tarafından 
tetkik edilecek ye OD uygun 
ceyapları bulanların hecliyelerlol 
ayıracakhr. MOsabaka neticesi 
12 Haziran Çarıamba ınakD 
nDshamızda ilan olunacaktır. 

Slgortacllık için 

dtırlOfil bu yolda birkaç ISrnek 

tesblt •tmiı, bu gfbllerl derhal 
müzayededen uzaklqtırmııhr. 

Denizyolları 
iŞLE TMISI 

Aeeatelerf ' KaraldJ.r K8prlba 
r.ı. '2362. lirk..ı 1111a ......... d~ 2 - Müsabaka 30 gtln d~ 

\fam edecek ve her gtlD bir 
reaim konacaktır. Kariler 80 
reımin kuponlarım topladıktan 
ıonra hirleşd:rip Son Poata 
mUıabaka memurluğuna ıBnde· 
receklerdir. 

3 - MUıabakaya fftlrak ed .. 
bilmek için 30 reamin de coYr 
bını kuponlara doldurup gönder
nıek lazımdır. Nokaan kupon 
göderenler mOıabakaya lftlrak 
edomedor. 

6 - Son Posta' da çaliıan· 
ların ne kendihıri, ne de aileleri 
bu müsabakaya iıtirak edemezler. 

7 - Mtısabakada kazananlara 
f1I moklfatlar verilecektir: 

Sigortacılık tahsili i~in Avrfk
paya gönder:lecek gençlerin lmti• 
hanları dün yapılmııtır. Bunlar 
içinde en iyi derece alanı.rdan 
dördU Avrupaya g6nderilecektir. 

Soyulan Ekspres 
lıtanbuldan Parise giderken 

Yugoılavyada ıoyulan ekapreste 
lıtaobul poıtahaneainden Yerilmlf 
48 paket vardı. Bu paketlerde 
para ~e kıymetmli eıya bulunma• 
dağı 16yleniyor. 

..---Ha• Tel D740~--.. 

lskenderiye Yolu 
ANKARA Yapuru 23 Niıan 

SALI günU aaat 11 de laken• 
deriye'ye kadar. "2054,. 

(1) incir• 106 
(2) " 75 
(3) UncUy• &O 
(4) " 2S 
(5) inciye •• 

Yallar• Etiket 

Trabzon Yolu 
ERZURUM npara 23 Nlı1111 

SALI ıuna aaat 20 de Rbeye 
kadar. "2085 

" 

4 - Mtıaabaka mOddetl llO 
gllndlr. Reaimlerln •etri blttlii 
fllndea itibaren lıtanbul •• l•I'• 
okuyuculanmız 15 atın içinde 
kupoolarmı Son Po•t• milıa· 

Ayr1ca On kltlY• 
(10) ar llra, 

100 kltlye de (12S) llra 
kıymetinde muhtellf bedi· 
yeter. 

Mahl6t yağların •tııında 
lzerine etiket konması, etlketalz 
mahl6t yağ Ablmaıına mDıaade 
edllmemeıl belediyeden •mreclll· 

mittir. 

KALB AGRISI 
Zeyno'nun Oğlu'nun baı tarafa 

olan Halide Edibin bu ıaheıerl 
busln çıktı. Fiyab 100 kuruıtur. 
Halk kUtllphaneaf. tr 

Kadıköy Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 

KadıklSyDnde MJsaka Milli aokağında 38 No. lu hanede otur
makta iken nerede olduğu bilinemeyen •ki mllıklrat lmallt memur• 

!arından Ziyaya ı 
inhisarlar lıtaobul 8q Mtldllriyeti tarafından aleyhinizde açıla• 

Mutfak Ve Soba Bacaları Tadilatı 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Vilayeti 

Şubesinden: 
Uleli aparbmanlan mutfak •• aoba bacalannda kepfnamul 

mucibince yapbnlacak tadlllt açık arttırmıya konmuflm. 1 Mayıı 
935 Çarıamba fbD uat on birde ihalesi yapılacakbr. lateklilerla 
ıeraltl anlamak tlzere hu gtln Ye arttırmaya ıfrmek için ( 180 ) 
lira depodto paraılle beraber mezkar ıUn •• ıaatta ıubeye 
mtlracaatları. • J 912" 

-
lnhiıarlar Ue Müdürlüğünden: 

harcırahdan mlltevelllt iki ytlz lira alacak dava11ndan dolayı llAnen 
vaki tebligat herine mahkeme1• l'•lmemiı olduğunuzdan hakkı-
nızcla 111•P karan yerilmft ye aelecek celıe mevcut delille 11Sre 
davaaın hükme raptedilecejiaden bablal• namınıza muameleli gıyap 
kararı Tebliği ile muhakemenin 15 Mayıı 935 Çarıamba ınnn ııat 
10 a taliki kararglr bulundutundan tarihi llAndan itibaren yirmi 
gDn içinde muam•litı Yakıcı· ;tlru eyleminiz ve muhakeme glbıll 
Kadıköy Sulh Birinci Hukub. ..ihkemesinde blllsale veyahut bilYe• 
kAle iıpab Yllcut eylemenis ve Yirmi san içinde ltlru etme• Ye gıyap masrafım mahkeme yem..U.e teYdi eylemeuenlz muhakeme- idaremiz ihtiyacı için nllman• Ye prtnamui mucibince iıphto 
yo kabul olunmıyacaiJ.nız ye ha1mın dermeyan ettiil nlolan ikrar tağyirine mahıH ( 100 ) kilo mor boya ••tm alınacafmdan Ye11Dek 
Ye kabul etmiı addolunacağı huauıu H. U. M. K. 402, 404, 405 lıteyenlerin 30/4/935 tarihin• mOıadif Sah fflnl ıaat 14 de % 7 5 
Ye 408 inci maddeleri b6ldlmlerl lbtu ye tebUi makamına lra1m 16nnmeleril• birlikte Ciballde Lova11m ft ....., .. t Şabeıta.İe 
)lmak nzere illn olunur. -~99!!--l!!!!!ll~~---~-~· .. 207!İB!ll!!!!Ol!!ll"!!!!IB!~ Mtıbayaat Komiayomma m•acaatlan. ••11185 .. 

_.. __ (_Ba_t_tar_a_f_, -1-4•wa-cu-y•ii&•d••-) J Kabili lnhiaa - BClkll• (Wı: sapl- brkaaı ltir bralauu lglatle pçtl. 
ltnlf _ Aal•t••• aJ111•• kabill lnhlaa ) Kabza - Sap, tutak 
Ôrnekı 1 - Araaııda bir ltlllf Jale - Çil Ôraek; KabW iıablaa olu ıe7ler Kabaetmek - Aİmak 
h111ull lçla- Aramııda ltlr anlaım• Örnek: NHiml aHbüar Jaleler üzerinde lılemek daha kolaydır • Kadda kamet - Boyboı 
olma

11 
lçia. ıaçoıa - Bahana Hini citler ••ÇAO. "küllr ..,.ı.r lzerôada ifl•ıa•k O....ek; KaddB kametlola sl••Wııtno 

1 - iki dnlet ara1ıadakl ltlllfa Jandarma - Jandarma daha kolaydw. laa7ran oldum - Boyuaua bORaaa 
nazaran - iki devlet ara11adakl Jeak - PH Kabili lnhilll - Erir ( bak: hall ) sGıeUltine hayradım. 

Jiy
an _ Aznın, kllkremlt Kabili inhilal maddeler- Erirler (bak: Kader ( Muk6 dderat anlamına) _ 

uyuımaya ıöre. •· 1 lnhl~ll ) K d (T. K Ad 1 ı•I. u ı.a.. ...... Oraela ca..ı ~. - K.lkremlı •• •• a er • a.), kHldl - Fr. Deıtia 
em iti u - ,.. ... -. • .,... ,.,- Kabili baıd- Kaldınlab:u.. (bak: ha•f) T ı· 1 T dak Jllicı. - Dajalk (u~). kanfall .,... • a 

1 
- • ali, 2 • Sur ( T. K8.) -

O
ma .. ._. ... 

1 
ltiW K Kıbill aftv - Bataflaall', batııla- Fr. Cbuce, aort 

rnela Ananı aa • aabll"ır. Kadl 

... 

d Anma t - Kurada, lıkelet 
e kadu •IWm d lr- s- •-bahat - Kabahat (T. Ki) Ôrnekı Dotra1U ba drmlah kolay Kadlh, aeb, ıetm - SBv,a, ılSvme 
dakl •raımadık C anlaıamaslak) • - k 1 k bili fi ..xr1a Zem - Yırıı' y"'rme 
kad• 6ne•ll detlldir• Kabtlt - Çirkia 

0 
•J • a v •"' mOyor • " ' 

L. Örnek; Bu, pek kabtb hlr harekettir DotrulU bu ıuçunaz kolay kolay ZemmO kadih - Yergi ve ıövrG 
mmat - GBvea batıılaaar ( batı·'aaabllw ) ı•rDa· Kadim - Bayrı 
it 

.ı.. - Bu, pek çlrkl• blr laarekettlr. ,. u Or mat etmek - Gll•ea•- milyor. nelq Mlne!kacllm iN JdS• •-.._ ı.. I T .,. ) Kubh - Çirklalik b d lh 
1 

... , itiraf - tlraf ( • - O k L _ KabllJ ekli - Yeaeblllr u orman aa titap edereı..:...__ ı.. rnek; Hareketini.aba lahlD ve •u- 8a d b ...-Kiraz - ltiru ( T. KB.) • -• Kablll isale - Gldertl•bUlr Jl'l •• eri bu kly laallu .. 

it • ...u ıladen ziyade llzl ıur•m•r ki laalk 
iaar etmek - Ôı:Clr dileme .ı L Onaek; Bu leke kola-• lrablll t•-- 1 

1 

bu orm-claa edua 

O 
A _ T Ki. anlar - Hareketialıin fls li. v.,• ı- -- keM••lmiftir. 

zar ( Maaere* ) - usClr ( ' •lrkinllti•i ılıden slyade elsi f&en· ledtr • bu leke kol•yea glderUebllk Kıdem - Öncelik. ba..,,hlır 
itiyat - AlıtLaahk y Kabili itiraz - Sh rBtll'lr. • #"" 

h 
.. Jer anlar. ô Kıdemli - Yl•l8, atarla 

ina - Osen Ka"fiil - Olabilir ( Bak; Mlmkla ) raek; 5azilnOz pek dotru 
1
" de Kudema - Eakiler 

ltnıam etm•k - Tdmelmek, ta••-- (Umumiyetle bilmek flili7lı ta1rif bir aoktaiaazardaa lrablli ltlrasdsr • Kadir, ailmdret - Erk•ea 
lamak, bit.innek edilir) 5adnla pek ı'ofru lM de, bir Örnek; Kadir ona deri- 1d •••-' 

. Oeuo hllyvanlardan ıayanı hayıet 
bır maheullt olan cild ''Biooel in ha• . . '' 
noın *atbikmda, cilde gen9liği iade 
eder. 

Viyana Tıp FakülteliDden prof eaör 
doktor S.ejskaJ, cilde paçliti iade e
den ıayanı hayret keıftni lllıı etmekle 
büttln diin7a71 hayretler içinde bırak• 
mııtır. •'Biooel,, denilen bu mahl1ll 
ı•n~ hayvanlardan alınıp, mUkf.mmıl 
aurette teksif edilmiş harlkuJAde blı 
neaiotir. Prof. Dr. StejebJ. BloceU 
fi~-7Z yaıındaki kadınlarda, cild beı• 
leyicl tecrübelerinde kullanılmıftır. t 
hafta zarfında buruıukluklar tamamea 
kaybolmut - ( Buna ait malumatı 
Journal Medical de Vienne'de oku• 
yabilirıiniıt) • Tokalon mUe11e1eai ba 
mahsulün münha1ıran kullanmak hak• 
kını 1atın almıf. Prol. Dr. Stejıkalın 
formülüne tevfikan ''oilt rıduı pem· 
be renkli Tokalon kremi,, nde, olldl 
bHle7loi diter maddelerle birleştirlf .. 
mittir. ''Tokalon kremi,, nln mUtema. 
di ııurette istimali ihtiyarlanmıı ve aol
muı cildi ıilratle gençleıtirir, bura
ıukluklannı giderir, yüzün ) umu,.. 
mış, oökmüı, etlerıni kuvvetlendirerd 
ııkla}tınr. ..Tokalon kremi,, aayHia
de, 50 hafta, 60 yaııodaki kadınlar, 
birçok gen9 kııların bile gıptaeını .. 
yandırıcak bir ten edinebilirler. 

11Cilt gıdası pembe renkli Tokaloa 
(Biocıl) yeni kremi,, ni akıam yatar
ken kullanınız. Siz uyurken clldlniQ 
beıler, genol•ttirir. Sabahleyin "crift 
.. daeı,, beyaz renkti _ ( ;rağllz ) T0e 
kaJ~n kremi,, nl kullanıms, cildinlda 
senıılenmiı me1amatile ıi7ah nokta
larını giderir ve pudraya miıkemmel 
bir naa teelril eder. 

Oraek; ~ bilselerdi ondal 
claha çok llltifade ederlerdi - D .... 
terini bilaelerdi ondan dnha çok 
faydalanırlardı. 

Kadirdaa, kadirtlnaa - De;erbillr 
Örnek: BGyGlderimla ,ok kadlrdaa 
(kadlrtina1) adamlardır - Bilylk• 
lerinıiz çok deterblllr adamfarchı 

Kadirnaıiaı:ıa - Deterbllmea • 
Örnek; Ona kartı pek kadirnaıiau 
davranıldı - Ona kartı pek et .. 
t•rbihaez davraaıldı 

Klfi - yeter 
Örnek: Arbk lıu akıablar kafi -
Arbk bu 11kıatılar .r•ter 
bu kadarını klfl ı&mediniz mi? -
bıa kadanaa ;reter ,&medlnia ml? 

Kaffe - Hepli, bl tCln, tikeli 
Örnek; Ktifeai a,.ı ••telMlltr _. 
Hepsi aynı ela.tendir. 

Gap.Wfi - Yetmem 
CRaek; bu kadar dy r•1rıklf idlr -
bu kadar salııma yetmez. 
Ga1rıklfi buldutum bu m lW..t 
Ue oaa bu mlhinı iti tuai ed .. 
••• - Yetmez bulduta• bu ltllsl 
ile oaa bu a.emli iti .., •• -. 

it 
bakımdan ıh slt8rlr. - •• 

miaaa - Düıidik KaUI (makule) - Gibi, c•ticl, ttırll, b it• vasiyet -ebe blr eacama tul 
lttif-L - Batlaf G.6rl p ili ltirU - sa. sltlrme& d - clnı k Ga rl L-b"U iti b e er - Erkmea ona derler ki h••ıt 

itti.hat - Blrllk, blrlet•• Ö rn• : J -
1 

ru lrhan· 1 et - a. le rnek; Ru kabil (bu makule) adam• ıe koyıa bir ıoaa ıltlrtir. uner.. r lttiıal etmek - Bltlımek )ardan hiç boı'anma• - Bu slbl larla ı8dai iıpat etti • SBı 1Gtlr- K•dret - Erle Kılavua .Werl lnrlae, Mr ....,. 
ltyaa •t-k CSerdetıaek)- Getlr .. k CJo• çeılt, bu tDrlO, ba cial) ad••· ıc.İ.İf. ı:•~ a1.a.ı taaıtlad~ Oraok; Kudreti .. ,,.ı,.aı. ... .ı. (Soa Pootal ıla cd<btıadan .... ı.;. _ .. - Banndırmak lard•n biç boılanm••· K•bDo - o,..ı. haddi Yardır, - ı .... arldıtla ı .......... bir.., lçilııla loti1-
,y ... taYlz - !Hjlltlt Kabil (mekul•) - Kalo•orl ( tarım 1 Kabl - Oace ucu Yardır. bir l"l bir ...... Uori alrob llrlor, 
lvica.-. - Bu""kıCllm• - Fr. Cateııorie Örnek·, Kablettarlla. T.:....sLa-- ....... Kadr - Det•r un ar T.D.T.C. Geael kltiplltine .. 

ı • ..-lllWll _, ·----'j:;;::~;::--;::::-7-:~--~-=-~ .. ;:k~ll~e~lb~D~d~a~~~la~d~ ... :il~•:ce:k~d~r~·-==--~ 
zab - izah ( T. K&) Kabil:yet - Yetenek Makabl - Onceld, reçu 1 l.aıo etmak _Gidermek Örnek; Kım .. dea t.ablli1•tl ı..rı. Mabaat - Somo, 10nralıl ıloldur::r.·~::k böi:i' ):,uibp araKdald bOf)uklan terciha• daktilo Be 
ı... -ek _ Blrlkae••k cind• o'<n iti lotem•m•Udir • Kim· Kabr - Kabir ( T. Ki. 1 8f rma unımuaa glladereblUrler. 
la•aa _ isen, laan 1eden yeteaeti dıpnda olan lfl Kabul - Kabul 
ı iıtememeHdir. Ta l Oaam 
aaaz etmek - Atırlamak 

1

" P -lactibam _ Kalabalık Kı.bUlyet (iıtidad an,amıaa)- Amklık Onaek: Ba teklifi taavlbl lllalse 
'd· Örnek; Onun kabiliyeti daha ıl.rade arzedlvoram - 8a lner•e..a JIL- k 
q ıYaç - Evlenme 

1 

• ı• .... 
I
•• ti f H t) O ur i,.timat 1ahadadır • O:ıun anıldıtı oaamaa1sa aunu7onam. 
•• e ae iı ( ayıiye - n .,. Şeref_ Şeref (T. K5) daha çolr ıoyaal alandadır. Taıwlp et•ek - O...ak 
lıbar etmek _ Göatermek, aÇlfa KaUliyeti intiba eabioi - Duyuflu Örnek: Bu hareketialzl candan 

Yu,mak, izhar etmek (T. Kö) ( l:ak: bia ) ıönlldea ta1Yip edenler aruuada-
ı . 

1 
Kabiliyeti iahilAI - Er" ıenlik (bala laall) yı• - Bu bareketiald eaadaa 

aın - u.in · 1 . Kabili tahkik - Gerçinleaebilir (bak: glSntıldea oaayaalar arHıadaJım. 
ztırap - Gayntl 1 k hakikat ) Klbuı - KarabaAD 
ıt & <ın etme ıl - lz'.n iıtemo G O K KabiU t hakkuk - erçeid ... billr raek; BGtla pe•• .. 1a.ı LJr 
d~m - Ayıık • 

K d 
(bakı bı.: kikat) kibuı içiade reçti - BütGa •ecem 

ı eme - Baa mak • 

Oamanhca • • • • • • kelimulne lalaYUzda ....... . • karıılığ'IDI 

uygun (Yahut: Yeler) ıörmftyorum. 

Sebebi (Kı1aoa) ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
6nergem tudur : • • • • •••• (1) hna 

(1) Burada bıı önael• göaterilmlycn yazalar iisedııe hiı ıey yapıla
mıyacakbr. 




