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Boğazı Balkanların Tabanında Bir Dikenmiş ! 

Büyu Devi tleri Kızdırm iZ -
ah ut Bulgar Gazetesi 

Bize Çatmak 
Fırsatını Yine Buldu 

Diyor Ki: "Avrupa Siya
setinin Kılıçları Boğaz-
içinde Karşı!~•a~akbr I ,! 

Sofya, 27 (Huıual T elefoa) -

Uluılar Kurumu konnyinlD ıon Her QUn 

Afrl•kada toplanbılnda Hariciye Bakanıau• 
Te.flk ROtttl Araaıa, eter Bulıa- 18 

Muharebe 
rlıtaa tekrar allihluclınhna Bo- Sayfa 
tulana da tahkim edllmeal, l~m 
ıeldlifal ileri llrmui Oaerıne 

---
lnglltere Korkuyorl 

91r inam, gazeteaı açıkça 
diyor ki : .. lnglltere, hawa ta• 
•rruzlerını plnız bafl•• lker
•ll•racak kudrette iıletlldlr. 
Ba,kalarının yard11111ne Ye 
lnglltere toprakları haricinde 
hava Ualerlne muh .. cız.., 'u aebrler, lngllterenln Mit• 
ler Almenye .. ndan korktu· 
tunun dellll MJıleblllr. 

(Tdaili& S üncü sayfada) 

Başlıyor! Bulıar ıuetelerl mlltalealar yl
rltDyorlar. Fakat, blse çatmak 

Lonclra, 27 ( Huuıl ) - Afrl- huyundan vazpçmemlt olu Kam-
kada (talya il• Habeıi8laa ara- bana ıuetelİ, botazlan• tahkimi 
aındaki mlnaHbetJeria, bir mulaa• ıate;imlz hakkında bayii ıuip 

Bir Kuyu Amelesi 
reb,yl ~ok yak nlaıtıracak dere- mOtalaalar yDrDtftyor. Diyor kh 
cell_e ıerı·ol'fli~ bakkında ıiyui .,_ BotaslaP, .. ......_ta-
maha~yeai ... betWr ~· ~ ~ -o. .... Habeılilerin, bir ltalyan latilllaaa ........ uı11r ..... •·- 1•·" 
karşı bUftın ku•••tlerile h~rekete Gazete, Tevfik Rlftl Ara-
geçmek iıtediklerl muhakkak yapbiı teklifin FranA, lnsilten 
sayılıyor. •• İtalyayı kızdırmıt oldujuna 

Diğer taraftan ltalya hllk6metl ıöyledikten ıonra: 
kendi vaziyetini !ıentız zay~f bul- 11 - TOrkiy• Hariciye Bakam, 
maktadır. ÇUnkU Muıollnı Af~· Boğazların tahkimini iatemelde, 
kadaki ltalyan aıkerJerinia, hır umumi efklrı, Balkanlana Ylcu-
tapruza yetecek derecede olma· ( Dnamı 8 ıaoı ,.sde ) 
dıgı kanaatind~e~d~ır::.,. :=o=ı-=-s::...s>""7"_!.,,__;~=='.~~~~------

• Çok Acıklı Bir Cinayet 

Güzel Bir Kız Tabanca 
ile Öldürüldü ! 

Nişanlısı 
Suçlu Olarak 
Yakalandı 

Dun saat on d6rtt• Sanyerd• 
Hamdi paşanın batlannda çok 

"t k nlı bir facia oldu. 
acıK ı ye a 
n~ '--- tam kalbinin OıtOn
Ull' ı•nç a.a& 6ldD. 
den kurıunla .urularak 
Dun Sarayere gidenler• •tlenc_. 
ler ni zehir eden •• bOttln ~ın· 
yeri mateme aokan bu facıanıa 

tafsillh ıudur: d kt ·1 o or Sarıyerde çok ae•ı en 
Bay Hacı Nurinin Belkıı adi~ ~ok 

d Mubıtsnfn 
ıUzel bir kızı vır ır. 

sevgiıinl toplayan bu genç kı;İ 
dört ay evvel Çengelk6Y 
liafız lbrahim adlı bir dellkaa• 
h ile nişanlanmıştır. Ara1tra 
niıanbıile gezmiye çıkarmıt-
Hafız lbrahim dUn de HVıi id 
Bellcııı almıf, Sarıyerin a .. 
tündeki Hamdi P.qanm bar 
larına götorm8ttftr. Bu bal 
ınctruktllr. Birçok yerlerinde ç~ 
yırtar yetiımiıtir. Herk•• duh.uli· 

w ara rer 

ve etlenir. iki nipnb burada ı 
berkeıln oturdutu •e etlen· 
dlii yerlerden biraz uzakça 
•• orman lçintle bir baprtlea 
16ı1e.uıt tercih etmiılerdir. Saat 
tam on d6rtte bir tabanca 1eılDI 
takip eden: 

- Ay wrulduml F eryaclı oraya 
etlenmiye gelenJeri o tarafa top
lamıt •• oraya ıelenler fU feci 

(Dnamı 6 ıneı ,.ıcl• ) 

• 
rı 

Çli•• /aelaaraıra ..ıu .. lllllf ar•ıl• tllrl diri ..... ,.,. AHlllpı 
ibtuneak l9lır /•ptl•••• 9alı1111alarll•• lil •'''"" 

Son Posta 500 Lira 
Veriyor 
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··ıd·· ' u u. 
1 Bozuk Bir 

Kuguga 
• 
liımişti 

Birdenbire Toprak 
ÇöktU Ve Zavallı 
Amele Diri Diri G6· 
mUlerek Can Verdi 
Bu 1abah F atlht• Çırçır cad-

deainde Hacı Haaan mahaDeaiade 
fQk acıkh bir kuyu çaMlnttl•I 
o1m11f, zayalJa bir amele ba çl
ldlntl altaada kalarak caa ..
mittir. 

Bu mahalledeki bir anada 47 
yaılarıada lnebolulu Te•flk, top
rak kuyuau yaptırmaktadır. 

Yine loebolulu olan 32 ya11nda 
Mıbmet de bir hafta enıl mem• 
lek•tinden gelmlt ve h~m .. ri»inia 
lnpabnda dDn it tutmuttur. 

60 kuruı yevmiye ile ı.. ba19 
hyaa Mehmet, bu ıabah on bet 
metre kadar derinlikte olan ku· 
y11ya lnmif, nkiz metre kadar 
indikten ıonra, kuyunun alt kıı• 

C Duamı 6 ancı yüsde ) 

1 
Müaabaka Kuponu 

Resim N umara11 : 8 

Yazı Numaraıı 

leim-----
Adrea------

\' uluındald kupona ....... r••ncl ... 
4 ceYaptaa MÇtJtlalal• Ne. .... •• ,.._ 
" ...................... ....,.... ao,.. 
... pldaktu .... ... 11..,..aan Soa 
Peeta Mltaece ... um.taa .a.d•lna. 



2 Sıyta 

a alasın 'damı
na [~ üteessir 
Misiniz? 

BugOn de, bu •iltund•, kum•ndan 
Papu aa n Yunani•tanda lıurfuna di
zilmesı hakkında, yerli rumlaran hi•
lerini, dütDncelerini bulaca kamız ı 

lsUklfH caddesi, GelMa..,.., 
lisesi k•l"fl••ndtl, 88rlz~ena 
pasta hanesinde ka-tlar Be, 
Koço: 

- Ben, aabılc Aayayı Suğra 

ordul rı kurnan<.'anı Anula• 
P. pulun yEpt t it'erfo cezaaıaı bu• 
Iu,una acımadım. Fakat o da Dlhayet 
bir insaadı. Üstelik de ihtiyardı. bu 
iti bar•a, yftrefim 91zlad1. 

Galataa rayda, Totoma •ok•tıada 
"G latas ray" berber diıkklnında 
berber Bay Todorl: 

- Vakıa beaim •İya•tl• alakam 
yo\( amma, so·dutaauı iç'n •6y1eye
yim. Pepula. bir ceza girmeye mllı
tahak .ıwydı? Oru w bilmiyorum. Fa
kat bence, onun yaıında bir ihtiyarı 
kurfuaa dizmek pek inHflıca bir 
h reket Hyılm•L Hem de Papulas, 
Re a clmbur Zaymisin sınıf ve ıslllb 

ar adafld r. ioun aaıf H ısll&b arka· 
d t na karıı biraz daha inaanca dav
r n b lir. Onu idam eC::eceklerine, 
mil bbet kurete mabküm etHlerdf, 
ne k 1 ederlerdi? Zira adamc tızın 
z en iç gBn ük 6mrl kalmııtı. Kendi 
kendiae k lmdar l'iderdil 

* Tepeb•fl, Tozkopran cad-
desi, 88 numara, Be~ Yeni: 

- Benim böyle py!erle allka• 
70 , tur. Onu nz: gidin de Atinadakle 
lere ıoru~l 

* lstiklll caddesi, Bahkpazarı, 
bahkçı Koço Vltali : 

- PapulH 1DJ? Caaı aa.... .. ..._ 
Eksik olıun. Zatea dla7-111 ....... 
çorap Brenler, onun ..,ibi adamlar 
değil mi ki? 

Herif mnki kapacajı• 41iye, •••
ya kadar adamın 11.ııaı aare ,.kh. 
N hayet, kenıieı dt ll11t .. a kanftaf 

fki Fabrika 
Birleştikten 
Sonra 

Feah•e •• Hereke fabrikala
rının bir:91tirilmeai•e karar veril
mişti. Bu ,,irleımeden sonraki 
vazıyeti tanzim eden bir talimat· 
name "8ı:uianmıft Ankaraya 
göndwümitttı'., iki fabrikama bil'
leşme.ti Uzeriııe memur ve mtm
tahdemkırden lıiçkimee mMffeSİr 

o.1111yacaktır. :Ba t,iriefme ııetice
ıindc maliyet fiatJan azalacak, 
daha ucuz kumaı satmak mim
kUa ola aktır. Fubane bundan 
ıonra ince kumaı yapmıyacak, 
aadece beylik kaba kumaş tıloyo
ceklir. 

Yaralananlar 
Soa yirmi dört 1&at içinde 

beı nakil vaaataaı kazaaı olmuş
tur. Bu kamlar netkeainde nir 
genç kadı•, bir arabacı, iki bay• 
vaa Ye iki çocuk Jaralanmlflaı'dır. 

SON POSTA 

DABILİ B ABER L E·B 

Tevkif Edilen Eski Bir Hllki111; Jan
darmaların önünden Kaçtı/ 

Kalabalığın 
Arasına 
Karışmış 

Eıki Ony• ıulh hlklml Tahsin 
~lu Şinuinln K.,anda hulunaa 
birçok gayrimllbadil namına sah· 
tekirhk yaparak mllbadele ko
miıyonunu dolandırdığı iddla.Ue 
Sultanahmet ıulh birinci ceza 
mahkemeai tarafından tevkif edll· 
eliğini yazmı9tık. 

Mahkemede balımq jaclar
•alar tevkif kararı 'ftrildikten 
•onra suçluyu binanın alt kahn• 
daki kapı aralığma 1adiı'mifler we 
eıld bir hlldm olmua dola,.O .. 
de kendiaini diier me•kaflar 
araıına ıokmamıılar, g6ıterllen ba 
m6ıtesna muameleyi ıuiıtimal 
eden Şinaai, bir arahk kalabalık 
arHına karışarak sıv11mqtır. 
Müddeiumumilik jandarmaya ve 
poliae bu kaçağın yakalanmua 
için emir vermİf ~• yakalaumlfbr. 

Zavallının Beş 

Dişi Döküldü 
Kardeıine Attığı Bardak 

Bqkaaına Geldi 
Glrln .. z kaza eledikleri f8J 

dUn Kumkapudan geçmekte olan 
bir adamcajnıa bet diıinia bir
d.. d6külmuiae •ebep ohnuftur. 

Hadi• tudur: 

Bedroı Ye Janoı isimlerinde 
iki kardet, din TaYfADlaflnda 
ka•a• etmektelerken, Jano1, 
bir aralık eliacleld blylk bira 
bardağını, kaçmakta ola• brd .. 
tinin arka11ndan fırlat-., fakat 
bu bardak fena bir teaadlf e.erl 
olarak, o eıaada ondan .. paek-
te olan Dimitrlnln aizıoa isabet 
edwek beı dİfbala d6kllmealne 
1ebeblyet Yermifl:lr. Polia, iki 
kaYpcı kardefi yak•lam11t Di
ıaitiıiyl de tedari &lbaa aldar
ıaıfbr. 

Nazım Hikmet 
Nezaret 
Altında 

öğrendiğimize glSre ıalr Na

zım Hikmet, •••elki akıam 
poliı tarafından çağınlmıı Ye 
nezaret altına almmlfbr. Hak· 

kında bir meaeledea clola11 tah
kikat yapılmak icap ettiji 
&tSJleomektedir. 

1 Tavshendin 
Kllıcı 

Müzede 
Umumi savaşta lrak cephealn· 

de eıir edilen lnglliz gen&rallarm~ 
dan Tavıhe.nd ve zabit arkadaıla
nnıa kılıçlan ile Kütnl•ammare 
üstüne çekilen lngiliz bayratı bir 
zafer hatıraaa olmak Ozero Top· 
kapı arayına g&ıderilmitti. 

Klltlr bakanhğı bu esir kıt.ç
larla bayrağı askeri mllze idare
ıine vermiştir. Mllze dünden 
itibaren banlan humsi bir caıae
kAoda halka teıhir etmeye ba,. 
lamııtır. 

1Bojjllfayordu 
Galip admda birlıl dn. Kara• 

denize hareket eden GUneyau 
•aparoadan, muyazeneıini kay• 
bedip denize düşmüş, boğulmak 
Dzere lkea kurtanlm1tbr. Fakat 
fazla su yuttuğu için hayab teh· 
ilkededir ve hastahaneye kaldı· 
nlmıftır. 

Seyyar 
Bir Hırsız 

Her Gittiği Yerde Önüne 
Geleni Soymuı 

Ayvanurayh Beltçet oğlu Ah· 
met Mthıth' adh bir suçlunun 
fiçllncll cezada mahkemeaine baı· 
lanmqhr. Ahmet Mllnür geçen 
ıene Ayvansarayda Bulgar tabaı 
ıından Ga vrilfn evine gfrmlı, hır
ıızlık yaparken polia ve bekçi ta
rafından cUrmU meıı.t h1tlinde 
yakala•IDlfhr. Alamet MOollr bu 
hadiseden ıonra aeyahate çık· 
mıt. Edremitte bir tile carın 1100 
llras.... Gemlikde bqka biriabain 
900 llra81Dl çaJmıı Ye keadiaiM 
zahire Uiccarı sUıU vererek hmi· 
n kadar gitmif, orada da b.fka 
1t1çlarla tevkif edilmiftir. Mabke
mede beş sene evvel de iki dafa 
hırsızlıktan hapae glrdiğiai 15rll· 
yordu. 

Mahkeme fahitJeri ııetirtmiye 
karar vermittir. 

Arkadaşlarını Yaralı yan 
Talebeler Sorguda 

Maa.rif jA;;fJ; .. ·---.. - ---· 
Tahkıkat Arazisi 
Yapıyor Dağıtılıyor 

Suçlu Talebeler Şid- Milli Emlak Mudnrtop Mallya 

detli Ceza Görecekler bakanhtındaa aldığı emir IRriD• 

Saraçhane batındaki Haydye 
liaellinde c:lla aabah tat.bel. 
aruıacla bir yarala•• bidlMll 
oldu. Ali. CeW. Ertvind 
adlannda iç Tanuıla arbdq, 
bir mlaamereye git•ek ••ya git· 
memek ••elesinden Maltafa 
adında bir arkadatlarlle ka•ga 
ettiler ye 8ç arkadq lteldal ar
kaaından baçalda •ardular. 

Maarif idareli " polis meıe
leala talıkikatile ehemmiyetle 
metpl oluyorlar. B.çaj1 hangi 
talebala bllandılı tııblt edil
mektedir. 

Yaralı Ml!ıtafanın yaraaa iyi 
olmıya yUztutmuştur. 

Öğrendiğimize göre, maarif 
idaresi, bir mektepte talebeler 
arasında buaibl mftesaif hldiaeler 
çıkmasına meydan verilaıif olmam 
iz rinde de durmaktadır. 

Suçlu talebeler, en fiddetli 
ceza ya çarpılacaklardır. 

Şamlar ldSylerine dağllae11k top
raldarm laazarbiüe m .. gulcllr. 
VeılriAzam, yarım Burpz n 
Azatla ça,ulanaın mahkemeye 
intikal •tmeyen la•-1arile o cl
Tardaki baziner• ait direr top
rakların da bir Hat• laazırlanacak· 
br. Üçftnctı hukuk mahkemen de 
davalı arazide enelld ıtıafl bir 
ketlf yapmıştır. 

HllAllalllner 
HiWiahmer cemiyetinla umumi 

kongreai yarın Ankarada yapıla
caktır. 

Romen Talebeler 
Şehrimizdeki misafir Roman• 

yalı talebeler d'1ıı aqam Tepe
bu§mda bir milaamere vermiflerdir. . .......................... ·--········-·-·-····-·····-· 

Dahili Haberler 
a,,,... 6Hrne4i. iM/ .. •lt•c• 

-.g/•wuzı •çı•ı•.c. 

Pazar Ol• Ha .. n Bey Diyor Ki: 

27 Nisan 

Güniin Tarihi 

Bir İki 
Satırla 

Kadın Murahhaslar AtatUr
kUn Zlyefetlnde 

Ankara, 26 - Kadınlar 8İl'Ull 
deleıreleri AtaUlrk tarafından verild 
b1J6k çay zıyafetiade bulunmuflardı~ 
Zi7afet iki 1aat devam etmlı, bDylll 
tef delegelere ayn ayrı iltifatta bulu .. 
mq heyet b•ıkaaa te,ekk• ederelre 

- Türk kadınına verdijiniı laak
lara llyık o1dutunu yakından •lSrd• 
Tora kadını buadaa .-ra aariıa • 
mudanada ..ıJıı lpa phpaa 7'k .. 
taf1Feeakbr, deaif, Atatürk ta ...
eliti cenpta Tlrk kadmaa dbp 
kaclllllıfma eliaf •ere•lı dlapaıa 
Ye -•iyetı ~ plapca.... • ... 
olalüiliraiab .tealftjr. 

• ...... Aakuacla ...,, ... -~ 
cus .. K.adllllu biri.iti ..... . 
Ankara8aki tetklkleri r-i T ..... 
halduada knMut.•• pis 1Ji WS 
...._ .... alu•ıbr •. 

Jf- • .. 

Klld111 Blrllil 
r.. bduaı Jair drll hakin .. 

elde etmiı Oldu ... ad- Thk kaddr 
birlifiaiD, fe .. bran •--eeti llJ
len•ektedir. 

... • Jf-
Rumen Mualllmlerl 

Rumen mualllmlerindea mlrekkep 
bir lteyet, pukaJya tatili dola11.U• 
d6n tehrimize gelmiıtir. 

* ... * Üç Deniz Htraızı 
Oç hanız H'Yalld l'ece Betildıt 

lıkeleaine hat'ı 62 numaralı Şirkıtl 
Hayriye vapuruna girmifler, faat 
tayfalardan biri keadllviai yakalamall 
i•temiı, bunlar da gOnrteden ayaklatl 
k•yarak denize dGımUtlir, yetiten po 
llaler tarafından kartanlarak yaka• 
lanmıılardır. 

* • .. 
Kll'te•teclllkle MUcedel• 

Maliye bakaalttı kırtHiyecilllde 
mGcadele için, ulk tarafından nrile• 
l•thhl.,,. çahk .. ticealeadirllmetllal 
emretmiıtir. 

.. * .. 
8alkanh Murahha ... r 
Balkan ~konomi konnyi muH .. 

laaaları bu aabah Ankaradaa tebri .... 
dlamlılerdir. 

* • • 
Farmakologlar 

Faımakoloırlar Birlij'l ile ecı ... 
" laboratuvar ••bipleri ctmi1eti d .. 
HalkevlDde mflıterek bir kongre 7ap
mıılar, lki cemiyetin blra.1tirllm11la• 
karu Hraıiflerdir. .. .. . 

Daruıı•taka 
Darltpfaka TDrk okutma kuru .. 

dlla DarGttafaka konfuans aalonun .. 
y.Oık toplaat111nı 1apm1f, yeni bOtı•rl 
t.dlk etmiftir. .. .. .. 

Çocuk Ellencelerl 
Çocuk etleaceleriae dGa deva

edilmift bir çocuk baloaıa nrilmltr 
mlıabakalar yapılmnttır. 

.. .. * 
Bir Haftada 

Son bir hafta içinde lltanb.d 
kaçak mıtakumde vilayet hudd' 
lan dahilindekilerdeo bqka blf 
kaçakçılak hidiaeıi t11bit edlt 
mittir. 

Koll'~:J - H21saa B. f.. Anadolunun 
h r t r ı' nda kahve ü9tüne kahve açı· 

• • • Halk bu kahveleri bka bua 
dolduruyor, aece anodUz kiiıt oynuyor
larmıf. l . . . Bil kahveleri kapatmalı amma 

yerine ne açmalı acaba, Hasan B.? 
Haaan 8. - lısizlikten ve 11kınl • 

da.."1 laerkes aklanı bnzac-ağı için taıJJat"' 
hnne açmah. 



27 Hfnw 

liergün 

Yazı Çoi Oltl,,,. ı,lı. 
Bagln Konawtoılı 

lngiltere, 
Korkusunu 
Açığa Vurdu I 

Londıra, 26 (A. A.) - De,U 
'Telgraf guetui. Almaayama , .. 
alden aillhlaamau laakk••da lle1 .. 
canlı ifpatta bulanmaldadar. G~ 
nte ezcllmle, Almaa1aD1Dt lap· 
t.eoJa mldafaua lçia eliade 
IMala:ıan tanen miktarının }ki 
mlali tayyareye uhlp bulunda~ 
na ve ba Alman tayyarelerinıa 
hllcum ta7yarelerl oldujaaa JU
maktadır. 

Gazel• Hitlerin Slr Con 
Simon' a, Aımaoyamo logiltere ile 
ha•a mllaa•ab teaiıin• ma•affak 
olduğunu 16ylediiinl ili•• etmek• 
teclir. 

Gazete mlltalaa olarak ta fLD-
lan ıöyllyor: 

" Jo,uterenin, ecnebi bir JU
.tam olmadan. kendi veultl ile 
kesıdi toprajını mlidaf aa edebl-

• leceii prtllmektedir. Ayni za
manda lnglltereolo mataamza 
brp Grk&ttlcl mahiyette han
ldtta balunablleceii de emin 
deilldir. 

, Yunanistanda 
Kırallık Mı? 

Eski Kıral Şa11iaları 
Tekzip Etti 

SON POSTA 

Resimli Maka[e 

• MUHTEWIR 

Göbek yapanlar rani bqkÜ&rlDID kanını 1 emerek 
yağlanular, murab~Juaodar •• •uh&eklılerdir. Sis •• W.. 
kontrolu mümkün olmayan ıeraia ivind•, bu adamlana 
kanımızı emmelerin• mttaaade ediyorus. .a~mıt mur~ 
bahacılarla mücadele ediyor. Fakat muhtekirler memleketin 

a Göbek Yapanlar il 

MUJ2ABAMACI 

htır tarahııda Hrb•ıtoe faaliyettedider. Oular•n yaglaoao 
bnn w ennlırlni biı bamıala beali7oru. ODlanıı 
doymak bilmeyın itkembelerinl delmek hüldlmetin olduğu 
kadar, bizlerin dı nzifemizdir. mı.,. gös kapamayınıs 
YI blJıklra krutı 8UIDıaJIDIL 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunan IJivanıharp eri 
Kararlar Vermek 

Çok Ağır 
•• 
Uzerel 

Lonclra, 'Z1 (A. A.) - lal 
Yanulataa knh din allfam 
Londraya ıelmiftlr· Dvwlı• De 
Loaclra wındald •111feyi kat.
Mık• ıantecilve vaki be7ana-
tmda abık imal, kendiaiaain tek· Atlna, 27 (Husuıi) - Divanı-
nı 1uralhk tabna çıkacajuıa 1ıarp1er ia1an ~ .... ,... ar Ordusunda j Yugoslav 
muara: ta~~ hP" ld .. k ..... ~~~~ Za • Efrat, Kırala ' ~imendi1erclleri 
olduğuna IBylemlıtlr. lerdea ço •fır ......,.... paa-1 Ça V 4 '.! • 

Kral ta ı~zlerl lll•• etmlftlr: caktır. Eski Asa,• Macllll Ret.t Sadakate trıldılar ~ehrimizde 
"Parlat• yapıhmf herhangi bir General Gonataı ın, isyamn el.. Sofya. 17(Hu....ı) - Harbiye V 1 

toplanbdaa haberim yoktur. Lon· baplanndan oldui!- ha~kındald Balwahp tuafuaclaa orda1a hita- Bellfat. 27 (H81a11) - Pu-
dr tatil anlarımı ıeçirmek iddia, dinlenen phitlerln ifadeleri L-- dil bir -n-•ık emlrd kalya bayramını .ıredrmek kere 
•ı• zam ile ku•vet buluyor. Bu .. beple .,... • ..,. ~n ...... e, YuıollaT fimendifereilerlnden bir 

için geldim.,, G ta fiddetll cezaya efrat ve ubıtler imala udakate lrafıle TOrkiyeye sritmekteclir Ara 
lon SBzU Millet sByleyecek .. :!:da~ h:k1anc1a tahminlerde çatnh1or. lamada •llhlm .. Wyetler ~rclır. 

Atiaa, 27 (Huıuıt) - Bap.. lubet oldap o.rı alrlllyoınd. 
kil muavini General Kond1H1, Umum dona••• Kama anı K ı·m os Ad d e· 
lorallık mealeainden bahsederken Amiral Sakallariya'nun Relali~n- a 1 n asın a ır 
demiftir ki: ki b deki divanıharp. •uhalif .partiler 1 

.. - ş., ... muhakkakbr a liderlerinin muhakemeelnı bitir- syan Daha 1 
huausta aoa .az Y uaaa milletinin- mek bendir. Bu Uderler hlya-
tllr n Yunan milletinin •ereceil _ .. 11... ittih m edl-
karara herkea bDrmet edecektir.,. aetl•atulJ• ~ a 1-x~--=--------
KazanÇ Vergisine uycır1ı:,;.. ..,--.. ....... - Üç Gün on Iran 

Bl·r ftt·raz •d• dl•amlaa'pt• pbitıerın elin- M d Zelzele•i 
1 .. 11met1 bltmlf, mldafaalara üıa eme 

Bir Mü•takil Saylav fi. baflanmıtbr· e. cliftllcla baa Toprak Albndan Yüzlerce 

kır• len· nl Bildirdi •cha çok atw lttibamlar aJ. Oldu lnm Ceaedl Çalu1or 
....... T .... 2' (A. A,,) - .... 

Ankara. 26 - Ekoaoml enci- mcleraa .. ,...... Yabbu'•• 
••ni azamndaa .... (~--~ 20 Ura Jçı·n Atlu, 17 ( Halal1) - Bara •IHleleıla •tlcliul laaklmada 
Aylava Derç TBrker ~:_.... ............. ıw,. ....... ...... •ala•at alıe••ktacllr. 28 ka, 
raa ) beyannameli kuaac •--•- dakl Kallmn01tall alchldan la.. tamamDe ydalmaft huabal ... 
mDkellefleriDia maktu ••r= ihtiyar Bir Kadın Balta ._... alı• adada yine llyaa albnda kalaolardaa bet yllz lrlp 

Sayfa 3 

r 
Sözün Kısası 

Her 
işin 
Başı ------- ........ 

Ekonomi bakaabtında bir 
tur:•m kongreal aç.lc:la. 

Hlk6metia bu ite r•men all
ka ıo•lerme8ioi alkqlanz. Her
halde orada ~k çok faydah ka· 
rar ar •erU.cakür. Bualan fim• 
did• bir az tahmin edebiliriz: 
Memlekete ıelecek 1eyyahlara 
kola7hldar g&aterilecek, zanllıla• 
na J•kua sllm'lk bamallarmm, 
dlleacilwia .. .... inat kolla
JICI toflrlerla eliad• 11:..tan
lacak, nepiyat J•ptlacak illa.. 
Bunların hepli elzem, la.,.t far 
dalı, he.ı atııel.. 

Ben bugtbıll dllılnmlyorum. 
Ymn. hatta uzak bir istik

balde baldld bir turizm hareketi 
yapabilmek I~ timdi de ... ı.. 
luızarlumak lbamclar? A..ı ....ıe 
burada. 

Şimdide• Japdacak .. , mek• 
teplerl çojaltmak, pel AD'at
lar akademilnl yola koymak, 
memlekette eatetik cereyanlar 
uyandırmak, ballan zevkini •• 
terbiyeaini yukan kalchrmakbr. 

S.11•h ıetirmelde mektep 
açmak aruancla ne mluMbet 
var? diyenler balanablllr. 

MDnuebet pdur: Bir ,.hrla 
sbelliil yalnız AYrUpadan mlte
MUll 19tirmekle, pile yapmakla 
temin eclilema, bir .. lada tembJltl 
ele 7alaaz beledlfe iti cleill· 
dlr. lltediilmia kadar mlteb .... 
ı•tinllm, tamu ttlmea plan
lar hamlayalım, •ier flulllk 
anl•1•mm tekemmDI ettlr.....U 
memleketin her yanma bplamaJ& 
b ... a_yu o bodur, yaJftB, bub 
bacak ..... ldlbllr ,aplana 
nvkmllpe ...ı olama11z; cacl-
4elerimid pde elli defa Abunla 
ıu ile gıcır gacır yıkatuk. temiz. 
leaek, loıtra boyaalle cilalasak 
Jİne halkan adam bapnda tllkOr
• ...... clll•ar ctlpleriae lfememne ........... ım.m...... ...,. 
dlkkla ka.,......a ....... _,. 
•e pi81ik ata .. na aanl ~ 
Baalann ..... umumi un •• 
terbiye iflcllr. 

Yalnız halkan cleiD hllkame
tin ve belediyenin zevki de ba 
umumi .. viyen'n içindedir. Tarim 
kongram Ye kullp, Ubertam pa
taklayan •porculana ellerini, kol
larını da bıilayamazdı ya... Y aJ. 
mz bu rezalet, ecnebileri Tlrki
Jedeıa IOjutmaya Ye dajıtacap 
mır milyonlarca propaganda klta• 
lnmn kıymetini llfıra lndlrmei• 
kilidir. 

Ea ...... tarlul lauebtl, 
halkta Klz•lllk, incelik " 
temlılik c1U1ıamu lakipf ettir
mep çahı•aldaa baflar. Bam 
için, ...... , ... oldaju ~ .,.... 
da tla it mektebe " klltDn 
claJa! ,:".ri• Fakat Hgla .. ._.. Mrcols.....,.. 
de fa1daaa laldr eclileme1. 

RusJa - Fransa 
ittifakı tabi tutalm•• ~b= ':.ası be Ôldilrüldü çalcmtpr. Ba cWald llJanm -.w 6lmlf, pelr çop •ta' •rette 

.... 1arına amh1..1•..L.. .-.. .._. ldllM • ...ı..ıclir. ,.,............. Hnklmete alt 500 Moskovada Hararetli 
1ebep "P ı•uauw T ~ 25 (HulUll) ıc.... ttild-...1- eT, r....ı daire de kl.Uea harap 
1eol ••rıi* lhdulnm = arp ... ., - Gantelerba te,ıt e wwe olmuttar. Münakaıa Y apıidı 
kOçllk ticaret erbabına m babya ,anm Hat ....,ede ,ere. alurll ile ltal7aa ukerleıl SU••lr•'a batla Lllreatu Moako••· 28 (A. A.) - H• 
edecetınl t&ylem~: .. u ... .a e- lrlamu klylDcle •tlı• blrk ...-da iç illa .... dem.!• .. wldlacle Jh bclAr kir ıelnle 1..ı meabadan llaber alandılana 
~ Tlfker 9WJl._.a m bdm 1lnal lira alabilme olmafbır. Alaaliden bir 611 De bir aetlc .. de harap olmattar. Ba-

•etleflar lberlnde •• sibl tealrler içia iki ldp tarafmclaa balta U. çok ,......., nrdır. ltal7u nda da 20 111 Ye birçok Jarala ıere, hal'c lromi•rleri kon•eyl it 
bırakbjanan aorulup .Oralm•~ k..U.ek mretlle lld .... lf(lr. ldanll adada &fi idare ilb nrdar. Hlklmet nbele uhaluaaa uat •lrmllt " çok hanntll ol-
Ueride mtıkelleOerla ba._.,~er~p Katiller yablanllllfbr. •tmlftlr. Acilen yardimlar 701lamaktac:lır. muttur. 

•erme kabWyetlala tetua ~=================================:: B. UtTiaol, Franm • Raı ml-
edilmedljiDI eormut ~-JC.11- r ' auebetlerbae alt malatelif .... 

-Eterbubelliusa~ .... /STER iNAN iSTER iNANMA! lelerllubebnltYelaerlldtaral 
llyede daimi bir latibelbrat aoktalnuarma u1- bir uı ... a 
pbeal karalmua faydalı ar, •-
mltaleauada buluamafb!r• i.taabulda olanalar ._..,. • ., ....... Y..,.... Wle Nkkwda a.ı. llrllJor • aha• bulmaya 1ara1acak 1eal 

Jatlua• .. kadar kU'lflk ....... ........,.... ppb.. •Birçok klm•llr rakı n tuap faltrllwanadaa ltlr tebliilerde bı. a mak mlluadeaiDI Elektrikli tetkikat u ••• bıt ·•·u• •• e.ıedı,. ...... .,.. tedbir kll• .ır11. ,.... d•••• ... d .. .ı.,.,..,. ea .,. kD• alaufbr • 
.ımıp karar nnalftir. •n ,... ,tr.a Wlo •1• bnthnlıaea 29 kile sirke Parla 27, ( A. A. ) - SHyet S d J de Fakat,.._. Pi•? l9le ._. .. ,_ ........ •• oı.,or. s.,,_ 8lrlseellerla •ttaklan llrblerla çop 1efiri Maa1ı Pot.alda din 1111111 an a ye - Bir pttr • .,.. .............................. ..,.....1s ..,.....,. . (La•al)a •rant ..... ...,.. 

NeYyork. 28 (A. A.) b!_. oa ..... ,.... ..._ Wr .... a.. .adlıl1r• .......... Arbk l.taabalda W. .... ....aa.a Wwlataü. e"9ld ... aktetHI• ._._... 
polW 6td1rmelde mç11a ın I a.. s. t 
J•cli. dltert 1inai , ... da ela• JSTER /NAN STER INANllAI ....... telWt ~ .,. dd Pllf pce ~ .... Jl ___________________ .._. ___________ ..., """""teWll etmiplr. 

••• '1l1rdir. 
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MEMLEKET HABERLERi 
Yozgat 
Yollarında 
Son Posla 

Çorum (Husuıt) - Çorumdan 
Yozgada uzanan bütlln yol boyu 
tarlada çalışan, tohum atan, çapa 
yapan köylülerle dolu. 

Alnının terini akıta akıta yol 
kenarındaki çeşmeden bir yudum 
ıu içen sigarasını ateıleyip du· 
manını tellendirmek için yaklaıtığı 
yolcuya: 

- Bu toprak dedi bereket 
dolu. Üzerinde emek verenlerin 
emeğini boşa çıkarmıyor. Yüre
ğini hoJ edi)'or. Çiftçi burada da 
kara sapanla çalışıyor. Ne için 
yeni çeıit demir sapanlar, pulluk· 
lar kullamlmadığı sorulduğu za· 
man da: 

- Bu toprakta işlemiyor me• 
retler, bir yıl denedik iıleteme
dik diyor. 

Yol kenarındaki bUtUn köy· 
lerder mektep, bütün köy çocuk· 
larında mektep ıevgiıi var. Köy
lü ilerileyiı hareketlerine bayılı· 

yor, 11hhat itlerine kıymet ve 
ehemmiyet veriyor. 

Geçen yıla kadar UstU açık, 

dere gibi akıp gelen köy suyu 
knnklere alınmıf, ağaçhksız köyler 
ağaçlanmı,, gübrelikler köy dııına 
çıkaralmı,, köy yollan yapılmıf, 

köylerde tam 24 çeşit tavuk clnsl 
yetiştirilmi,. 

Şimdi Anadolu ortalarında 

Avrupa köylerini gölgede bıraka
cak. bağlı bahçeli, parklı, gazi
nolu, meydanlı mektepler asri 
Türk köyleri beliriyor. 

Kö} IU çocuğunda okuma ıev• 
gisl, çikolata, şeker ıevgidnden 
daha çok. Biz denedik. Otomo• 
bilimizi saran köy çocuklarına 
çıkolata ikram ettik. Onlar tıbkı 

bir sak n çocuğu gibi teıekkür 

ettiler, amma nasıl?. 
- Teşekkür ·ederiz, dediler .•. 

Fakat bize vana gazete verseniz 
çok daha iyi edersiniz. Babamı· 

ıa okur, onlara · dünyadan haber 
verirdik. 

* Yozgat yakınından bir çay 
geçiyor. Kadınlar burada çama· 
şır yıkıyor!ar, bir yandan da tür· 
kil ıöyayorlar: 

Yozgat pıııannda yudum elimi 
Gurbete gönderdim D!l7.lı yarimi 
Kimlere ttöyleyim garip halimi 
Amı:ı.run ıürmelim aman •.• 

C. B 

Turgutluda Fuhuşla Mllcadafe 
Turgutlu (Hususi) - Burada 

şidd~tll bir fuhuı ve kumar mil· 
cadelesi vardır, mücadele netice· 
sinde fahiıelerin mahalle aralarına 
yayılmalarının önUne geçilmiıtir. 

8UTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

•· 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

Havzaya Asri Kaplıcalar, Tiyatro, 
Sinema, 

Yaptırılıyor 
Havza, ( Huıusi) - Samıun 

valisi Bay Fahri Kiper, evkaf 
memuru, baımUhendlı ve mimarlar 
Havzaya gelerek kaphcaların 
imarı için tetkikat yapmıılardır. 

Kaynakların bulunduğu yerde 
yeni hamamlar kurulacaktır. Bu 
hamamların kurulacağı yerlerin 
hemen ;stimlakine batlanması ka· 
rarlaştırılmış ~e projelerinin yapıl· 
masına başlanılmıttır. 

Evkaf umum mUdürlUğil bu lı 
için bütç,esine 60 bin lira tahsisat 
koymuıtur. Bu para ileride 300 
bin liraya çıkarılacaktır. Vfüiyet 
hususi muhasebeıi do hamamların 
biran enel yapılmaaı için azami 
fedakArlıkta bulunacaktır. 

Yalova kadar güzelleşeoek olan eu oehirlerimizdeo: Havza 

Belediye MecJjıi ile Evkaf 
arasındaki ihtilaf ta tamamen 
ortadan kaldmlmııtır. Belediye 
Meclisi memleketin imarı heaabına 

Vana Memba Suyu Geti
rilmesi Düşünülüyor 

hamamlar Uzerindeki bUtun 
haklarını Evkafa terketmiştir. 
Buna mukabil Evkaf, kaynak
larııı olduğu yerde otel, ıine

ms, ti} alro binaları yaptıracak, 
bir park, bir okuma odası teais 
edecek, elektrik tesisatı vücuda 
getirecek, eıki hamamları da ol
duğu yerde ıslah ederek köylnlere 
tahıiı edecektir. 

Van, ( Hususi) - 16 yıl evvel 
Vanı görenler bugün görseler 
tanımazlar. 16 yılda Van yeni 
baştan yapılmıştır. Yanda ıu bol· 

dur. Fakat kuyular kazılarak elde 
edilen ve ark:arla mahallelere akı· 
tılan bu ıular ıon yıllarda azal· 
mtttır. . 

Vanda bu kuyulara Kehrlz 
denilmelctedir. Kehrizlerden çıkan 

ıular mahallelere açık arklarla git· 
tiği için kir:enmekte, kullanılma

) acak bir hale gelmektedir. 

Doktorların Y• alakadarların 
yaptıkları tetkikat neticesinde 
Zernabat denilen ve ıehre pek ya· 
km bulunan bir mevkide gaytst 
gUzel ve çok temiz bir menba 

ıuyu Yardır. Belediye bu ıuyun 
ıehre akıtılmasını dUıUnmekte, 
tetkikat yaptırmaktadır. 

Vanda bir doğum evi ile bir 
hastane vardır. Bu iki sıhhat yu• 
vası yalnız Yanın değil, civar 
kazaların ve nahiyelerin de 11bhat 
nazımı vaziyetinde bulunmaktadır. 

Havzada Gazi gUnU olarak 
kabul edilen 25 Mayista temel 
atma meraıimi yapılacaktır. Eu 
haber ve bu karar Havıalıları çok 
ıevindirmiıtir. 

Adapazarı Elektriği Hakkında Hüküm 
Kararı Verildi 

Emetliler Doktor istiyor 
Emet (Husuıi) - 40 bin nü

fuslu kazamızda iki yıldan beri 
doktor yoktur. Bu pek bUyUk 
iÜçlUklerf, bilhassa birdenbire 
olan vak'alarda tedavi yapılama· 

maaım mucip olmaktadır. Emet 
kasaba ve köy!eri ahalisi hüku
metten kazaya bir doktor sıöode· 
rilmeıini dilemektedirler. 

AdApazarı, (Hususi) - Bele
diye ile Adapazarı bankası ara• 
ıında bir ihtilaf doğurmuı olan 

elektrik iti hiiküm kararma bağ· 
lanmıştır. 

Bu karara göre belediye ban• 
kaya her yıl tOO bin kilovat elek· 

trik bedeli yerine 55 bin kilovat 

e lektrik bedeli \'erecektir. Kilovat 
ücreti 20 kuruştan 18 kuruıa 
abonelerin aylık 11arflyatı mecbu· 

riyetl 13 ki!ova ttan bet kilovata 
indirilmiştir. Elektrik aatışında 

bankanm temin edeceği kardan 
yüzde yediden fazlaaının yUzde 
kırkı belediye) e verilecektir. 30 

sene sonra da banka bOtUn tesi· 

ıatile elektrik fabrlkaaını bedava 
belediyeye devredecektir. 

3 aene içinde belediyenin göa• 
tereceği her taraf ay dınlatıla· 
caktır. 

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

Muournuda Kızılcahamam -
Bir Çocuk Kamyon Altın- Ankara Ve 

da Can Verdi 
Mudurnu, (Hususi ) - Göy· Gerede Posla farı 

nükten gelen toför Kaml:in ida· Kız!!cahamam (Husuıt) - Şim-
resindeki kamyon kasabaya yarım diye kadar Kızılcahamam· Anka· 

ra postası haftada iki gün ve at 
11rtında yapılır, birçok mUşkU-

lah mucip olurdu Ye postalar 
yolda hazan 3- 4 gün kalırdı. 

uat mesafedeki Çayu9lar köprüsü 
kavisinden dönerken yıkılmıı, bu 
eanada kamyonun çamurluğu llze· 
rinde oturan Konyalı Hakkı uıta• 
nın 18 yaşındaki oğlu lımaU kam• 
yonun altında kalmıf, ölmüotUr. Poıta idaresi bu zorluğu nazarı 

dikkate alını~. Hazirandan it ibaren 
Bigada Eneme işleri poıtaların otobüsle naklini ve haf· 

Biga (Huıusi) - Sıfat mevıl- tada Uç defa posta yapılmasını 
mi başladığı için Bursadan clnı kararlaştırmııtır. Ayrıca Kızılca· 
aygıriar getirilmlt ve eneinelere 
başknı:mıştır. Enemelere ba) tar 
müd""rii bizzat nezaret etmektedir. 

l<arabigaya Oo.u Yağdı 
Karabiga (i-I usuıi) - Buraya 

yafmur:a kar ş k dolu yağmıştır. 
Eu küçük dolu taneıi fındık cesa· 

mc-l in · e idi, fakat yağıf kısa 

sürdüğü için tahribat ynpmamışbr. 

l!ti Defa Ad Q3yişti ren Nahiye 
Kız lcahamam (Hususi) - Şor· 

ba nahiyesinin adı değ;ştirilmiş, 

Çamlıdere olmt•ıtur. Bu Nahiye~ e 
ev\1elcede Şeyh~er denilmekte idi. 

hamam • Gerede arasında da bir 

ara postaıı ihdas edilmiıtir. 

Poıta itlerinin bu ıekilde inti· 

ıama konması halkı sevindirmiıtir. 

Yeni Biga Kaymakamı 
Biga ( Husuıt ) - Kazamıza 

tayin edilen Bayramiç kaymakamı 

Bay Hikmet gelmi,, işe başlamıt· 

tır. Bay Hikmet it sahiplerini 

karıısında ayakta tutmamakta, 
sandalyeye oturtmaktadır. Kay .. 

makamın bu hareketi köylüleri 
mütehasaii etmeldedir. 

Birecikte 
Şimdiye Kadar Görülme

miş Bir Ucuzluk Var 
Birecik ( Huıuıi ) - Burada 

Baharla beraber ıimdiye kadar 
görUlmemiı bir ucuzluk baılamıı· 

tır. Burada kiğıt para, gümUt 
para farkı da vardır. 20 tane ma· 

rul kiğıt para ile 2 kuruıa, bir 
kilo taze peynir 12,5 kuruşa, bir 

kilo yoğurt 4 kuruıa, beı yumur
ta 2 kuruşa, tereyağı 50 kuruşa 

satılmaktadır. Gümü.ı para ile 
yapılan alışveriıler yarı yarıya 
daha farklı olmaktadır. 

Memlekette Çocuk Bayramı 
Çanakkale, 25 ( Hususi ) -

Çocuk bayzamı mUnasebetile 

çocuk esirgeme kurumu menfaatine 
lıtlklil mektebi salonunda bir balo 

tertip edilmiştir, balo için lstan· 
bulden bir cazbant takımı geti
rilmiştir. 

Tirebolu, 25 (Hususi) - Çocuk 
bayramı dolayııile çocuk esirgeme 
kurumu tarafından bir müsamere 
verHmiş, çocuk annlarına "Anne· 
lerine öğUt., adlı kitaptan bedava 
birer tane verilmiştir. 

Genel 
Kurultay 
Dağıldı 

lzmir, 25 - Vllayotin gene 
kurultayı bugün itlerini bitirmiş 
ve 1,663,000 liralık d enk bir 
b: tçe yapmıotır. Birçok yeni yol· 
Jarla birlikte en çok göze çarpan 
kllltUr bütçesinin taşkm!ığıdır 
Vilayet çevreğinde g ittikçe artan 
) • i okulalarda elli bin çoculc 
okcmaktadır. 

Okutan bekleyen, yapısı bit'" 
mit yeni okulalar içinde 5 oku
tan verdiği gibi ayrıca yeni Tnrk 
musiki koroları için de 3 okutao 
Yermiştir. Bu gidişle gelecek yı 
ilk okuJlarda 55 Ha 60 bin arslP" 
da çocuğumuz okuyacaktır. 

ukutanlarm mesken bedellerf
a: ve eakl alacaklarını ona) layan 
gooel kurultay büyük bir sevgi 
ve saygı toplamııtır. Okııtanltıf 

ferah içindedir. Y epıları eksik olall 
ıehlr ve köylerde ki büyük okula• 
larlpara yardımı görmUıtür. Yalnıı 
yeni okula olarak lzmirin Üçte• 
peler 1emtinde yapılmaaı onaY" 
laomııtır. Soıyal kurumlar halk" 
eYlne ve ıporlara ve atlı 
ıporlara para verdiği sıibi bu yıl 
1850 metre yükseklij'inde o)all 
Bozdoğanın Cavdar yaylaaına ka" 
dar varan yolun bitiminde kayalc 
ve kızak ıporları için yardımı 
onaylamıştır. 

Vilayetin birçok yerlerind• 
açılan fidanlıklara yardım et• 
mlştir. Gelecek yıl Istaabul 
Valiliğinin Meyvacılık EnstitU" 
ıUnU vllAyetimiz için de göı 
önüne alacaktır. Köy yatılarm• 
köy çocuk yurtlarına • yardım edi" 
leceği gibi bazı bUyUk okulalat 
ve Üniversltelerdeki muhtaç ço• 
cuklara da yardım dU1UnülmU9tUr• 
Ve Romanya Türklerinden bit 
gencin tahıili ile Fr.ınaa ve ltal
yada bulunan Uç gencimize yapı• 
lacak yardım da onaylanmııtır. 

Bergama kaleıine çıka il 
yolun tamamlanması ve asa" 
rlatika mllzelerine küçük bit 
yardım da yapılacaktır. Sasal 
menbalarını ve oradaki zengin"' 
verimli çabşmanın izlerini gördOk" 
ten sonra genel kurultay buıııJ 
daha çok zenginleştirmeye 
dUşUnmUı ve valilikte daimi eo· 
cUmene yıllara ayıran bir pil" 
çizmiıtir. Bu plana göre ilk öne• 
ve bu yal içinde şoıe Cuma ova· 
sından Saaala uzatılacak ve orıı" 
nın bayındırlık Ye ıağlık iıl<tl 
için gereği olanlar perkili ecektİt'• 

Son toplantının son saati canlı 
ve öz yürekten gelen temiz dııY: 
guların söylevleri ile ieçmlş, Vefi 
G eneral Dlriğh genel kurulta)• 
kartı olan övünç ve kıvanç dtıY
gularile yıl toplantısına sc. n •eri· 
lerek alkışlanmıt ve andaç ohntı1' 
üzere fotoğraf çekilmiştir. .,,,, -- ... .. .... . '..... ..... .. . . ... . 
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6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Tarihe Geçen 
Bir Zelzele 

Bugünlerde dUnya dediğimiz 

6 Sanigeds kUlçe, heyetiumu· 
mlyesile yerinden 

1Jıkıları Şehı'r oynadı. Bu, Uzak 

Şarkta dehşetli bir zelzele, Av· 
rupanm bazı y.-rlerinde ise aadece 
hafıf bir titremedir. Maamafih bu 
hafif titreme, ( Lizbon ) gibi bazı 
Avrupa ıehirlerinde bayağı bir 
sarsıntı halini almıı ve 1755 yılı 
teşrJoinin ilk gUnU 30,000 kiılyi 
öldüren meşhur zelzeleyi hahr· 
Jatmııhr. 

1755 teki Uzbon ıelzelesi 
nedir? Bunu, feliiketten nasılsa 
kurtu!up ta bahralarmı neıre 
muvaffak olan bir lnglli~ dokto
runun dl:inden dinlemeli! Bu zata 
g~re zelzele bir d~kikanın ancak 
onda biri kadar kısa bir zaman 
11ürmU1tllr. Fakat ne zelzele f 
Saraylar, kiliıeler, manaıtırlar, 
mektepler, tiyatrolar bu on saniye 
içinde birer iskambil kAğıdı gibl 
yıkılmıılardır. Bir tek mühim bina 
kalmamııtır. Kiliselerin hali katli· 
ima utramıı gibi bir manzara 
sröıterlyordu. Ognn bayramdı. Ma· 
betler hıncahınç dolu idL lıte killH 
kubbeleri çanlarile birlikte bu 
lıalkıo üzerJne yıkılmııbr, zelzeleyi 
mllteaklp ıehrl au basmış, arka· 
ıından da yangın yetişmiş, nlha· 
yet açlık ve haatalık gelmlıtlr. 
Telefat 30 bindi. 

"" Pette gazeteleri yekdiğerlnl 
çok seven, ayni gUnde öle· 

Agni giindtt ceklerini slSyliyen 
.. 
1 

ve hakikaten do 
0 •n ayni gllnde 6len 

le.arı koca.. karı kocanın hlki· 
yeslnl anlabyorlar: Adam zatürree-
ye tutulmuı ve ıon günlerinde 
öleceğini anlayınca, ötedenberl 
ıöylomekte olduklan cümleyi ha· 
tırhyarak karısını ç.ağırmıt= 

- Bllikiı yaşmanı isterim, 
mezarımın bir müddet oliun çl· 
çekil kalması için demlı, vait 
almıı, kadıncaiJz da ağlıya ağ:ıya 
odadan çıkmıt, fakat yarım saat 
aonra kendiline kocaaının ölllm 
haberini getirdikleri zaman güya 
hiç beklemediği bir hlJise imiş 
gibi birdenbire kalp sektesine 
utramıttır. Kadıncağızın kalbi 
ötedenberl zayıf olmakla beraber 
bu tesadüf, ruha yapılan telakki
nin bir neticeai gibi g~rlUmektedir. 

Boğazlar, Balkanların 
Tabanında Bir 

Dikenmiş! 
( Battaufı 1 inci yüzde ) 

dftnde hiç ekıik olmayan bir 
yaranın Ozerine çevirdL Bu ıebeblo 

diplomatlar bu yaraya el sürmiye 
mecbur oldular.,, 

Kambana gazeteıl, boğazların 
TUrk ana yurdunun ayrılmaz par· 
çası olduğunu da unutarak ıöyle 
bağırıyor: 

·• - Boğıazlar iıl, bir TUrk 
ve Balkan meseleiİ olmaktan 
ziyada bir Avrupa meaeleaidir. 
Belki de komtu Balkan devletle
rinden ziyade. v~ kuvvetli Avrupa 
devletlerinin meaeleıidir.,, 

Gazete garip bir telmih yapa• 
rak şunları ilive ediyor: 

" - Eskiden Oamanlı lmpe
ratorluğu Balkanların bakimi ol
dup zaman boğazların baıkası 
tarafından iıgal edilebileceği kim· 
aeyi dtlfündllrmezdi. 

Fakat höyük harpte Türkiye 
mağ!üp edildi Ye Boğazlar kimse· 
nin olmaktan çıkan:arak bitaraf 
~e tahkim edilmemek rejimi altına 
aokuldu. Iıte Lozan muabedeainin 
ISzft de budur.,, 

T evlik Rn,uı arasın teklifi 
karşısında SoYyet Hariciye komi· 
aeri Bay Litvinotun "Biz Tnrkiye· 
nin isteğine muhalif değiliz.., 
demesinin de bUyDk devletleri 
kızdırdığıni yazan bu gazete 
n~tice olarak diyor ki: 

" Mesele meydandadır. Avru· 
pa s·yasetinin kılıçları ne zaman 
olıa Be sfor sahillerinde karııla· 
ııbi:ece ldir." 

SON POSTA 

.DA B i L İ B AB E·R L B B 

Yeni Bir Hilo 
Meydana 
Çıkarıldı 

HUkumetln, medeni kanun hll• 
kUmlerlne uymayarak imam nlkA· 
hile evlenenler hakkmda ıiddetll 
takibat yapmak için kamutaya 
bir teklif yapacağı haber verlll· 
yor. Hakikaten birkaç sene ev• 
vel bazı noterler tarafından ya• 
pılan if mukavelelerile bilhasıa 
lstanbuldan Anadoluya kadm g& 
türenler ve orada da imam nlkAhı 
kıydırmak ıuretile teaddodn zeY· 
catı hlll yaıatanlar bulunduiu· 
nu Adliye bakanlığa haber almıı 
ve noterleri bu gibi mukaveleler 
tanziminden men etmiıtJ. Şimdi 
noterler genç kadınlarla it muka· 
veleıi tastik ettirmek iıtiyenlerl 

geri çeviriyorlar. 
Son zamanlarda bu ıekil bll· 

haaıa dul ve yetim maaıı alanlar 
arasında da çokça görillmfye baş• 
ladığı için bUkômet tiddetll ted· 
birler aJmıya karar vermittir. Söy· 
lendiğine göre cenup vllAyetleri· 
mizde mllteaddit kan almak isti· 
yenler, lıkenderuna ve Tarakya· 
dan da Bulgarlıtana sriderek ora· 
dakl mllftülllkler vasıtasile feri 
niklh kıydırıyor ve eııki usul 
izinname alarak dön!iyorlarmlf. 

Bu hileli itin de muhakkak 
önüne geçilecektir. 

Çın elçıııı Ue.neral llo Yao-Tıu 

İlk Çin Elçisi 
Geliyor 

HOkômetlmi:ı neıdine Çin lıtl
kumetl tarafından ilk defa olarak 
elçi tayin edilen General Ho 
Yao-Tsu Mayısın altısında buraya 
gelecek, Ankaraya gidecektir. 

General Ho Yao • Tsu Japon· 
ya askeri nkadem · ıinden mezun· 
dur. 47 yaıındadır. 1925 de 
birinci fırka kumandanı, 926 da 
ikinci mOıtakil fırka kumandanı, 
1928 de milli hllkömetin UçUncft 
kolordu kumandanı idi. 1931 de 
merkezi siyasi icra komitesinde 
aza bulunuyordu. 

Emlak 
Para 

Bankası Kaç 
Kazanıyor? 

Hükumet Banka
ya Olan Borcunu 
Ödüyor 

Sekiz ~ enet kuruıan 

EmlAk ft Eytam bankaaı geçen 
ayın 21 Dcİ gUnO yedinci alelide 
nmumt toplantısını yapmııtır. 

Bankanın aeçen aeneld umumi 
muamelatı çok beğenilmiştir. 
Bankanın 11ermayeal 20 milyon 
liradır. Bunun on milyonuna em· 

ilk veraek auretile hUkumet 
ı,tirik edecekti. Hllkfımet geçen 
nne bankaya 73, 797 lira Ye 56 
kuruı değerinde elli parça emlik 
vermiştir. Şimdi bankanın elinde 
2,324,366 lira 32 kuruşluk emlik 
vardır. Hiikiımet hissesi olarak 
verilen emliktan ıimdiye kadar 
5,479,721 lira bet kurutluiu 

Bir Çocuk 
Boğuldu 

Dun, Hasköyde bir boğulma 
vak'aıı o)muıtur. Keçeci Piri 
mahallesinde oturan bay Şabanın 
oğlu 3 yaf1nda Necdet çocuk, 
havayı güzel görerek Ok meyda· 
nına, çıkmıf, bahçıvan Alinin 
bahçesine girerek oynamakta iken 
buradaki havuza dOıUp boğul• 
muıtur. Çocujım cesedi havuzdan 
çıkarılmıı ve ailealne teslim edil· 
mittir. 

Göçmen Gellyor 
Bulaariıtan ve Romanyanıa 

göçmen akını devan ediyor. Gc· 
çen hafta 300 kiti gelmiştir. 

=- -·~ • •• • • •• • • ... _ ... _ 1 • ' • 1 .. 

aatılmııtır. Şimdi banka hükU
metten daha 2, 195,912 liralık 
emlak iıtemektedir. Banka geçen 
yıl 68,576 lira kir etmittir. 

fstanbul Mili Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Kıymet 

Lira 

MERCAN ı Kalpakçılar mabaUeai yenihan aaka 
çeşmesi aokak eski 23 yeni 19 
saydı dükkan oda. 

EMiNÖNÜ ı Ahıçelebi mahallesi Limoncular 
caddesi eski 60 yeni 41 aayı·ı dOk· 
kinın 6/ 120 payL 

BAKIRKÖY ı Anbarlı karye karye dlrunu mevkii 
eski 39--40 &ayılı e'Y Ye bahçe ve 
yoğurthane 

BAKIRKÖY ı Anbarla kariyeai lıkele mevkii eski 
49 ahıap gazino. 

KUMKAPl ı Divanıili mahallesi Gedikpata cad· 
desi eski 67-69 yeni 71· 73 sayılı li1-

600 

600 

750 

aso 

tnade odaları mOştemil dükkanın 112 pal•· 1800 
Yukarıda yazılı mallar 30/4/935 Sah gUnü saat on ikiyi otuzda 

ikinci tertib tesfiye vuikaalle ve açık arttırma ile satılacaktır. f stek
lilerin yUzde yedi buçuk pey akçe:orini vaktl muay) eninden evvel 
yatnmalan. ue,, ••195"' 

Soymadık 
Dükkan 

Bırakmamış 
KaragümrUkte Rızanın dilk· 

kanındaki aımakilidi kırarak içeri 
giren ve bir çuval fasulye 
aşıran ve yine diğer bir tarihte 
Mustaf anın dukkAnına girerek 
Şeker Ye terazi alan Ye en son 
terzi lbrahlmin dnkkin kapısını 
açarak hırsızlık kaıtlle içeri glr
diki esnada bekçi tarafından 
y~kalanan sabıkalı güruhundan 
Abmedin Asliye birinci ceza mah· 
kemeslnde muhakemesi yapılmıı 
bet ay on gt\n hapı:ne karar ve
rilmiıtlr. 

Çalınmış teraziyi aabn alan 
Beyazıtta lranlı Mehmet de bir 
glln hapis cezasma çarpılmııtır. 

Hem Suçlu 
Hem Güçlü 

Hacı Hüseyin isminde bir ka· 
çakçın\n ihtisas miiıtantikliğinde, 
polisten dayak yediğini, 3 yerinin 
kırıldığını öne ıUrmüştll. Yapılan 
tetkikat neticeıinde, Hacı Hüse· 
ylnin kaçarken dUıerek bu hale 
geldiği anlajılmıştır. Hacı Hl\aeylo 
dllıer dOımez Cerrahpaıa baıta• 
netine kaldınlmq, orada buton 
vllcudU alçıya abnmışhr. Bu ka· 
çakçı yasak olmaıına rağmen 
hastanede ve koğuşta algara içtiği 
içfn tevkifane h&1tanesioe nakle
dilmlttir. 

Elini Kapllrdı 
Beyotlunda latiklll caddesinde 

marangoz dükkinında çahfmakta 
olan Artin iımlndeki lfçl eol eli
ni makineye kapbrmıı ye keail
miıtir. Artin haatahaneye kaldı· 

rılmııtır. 

·······-·····························-·········-·-········ 
Bir Kuyu 
Amelesi Diri 
biri Gömüldü 

( Battrrafı 1 inci yüzde ) 
mınm fen& bir vaziyette olduğunu 
yakarıya seslemiş~lr. 

Kuyunun başında bulunanlar, 
Mehmetten bu söz!erl ltitmelerlle 
beraber kuyunun alt kısmının ani 
olarak çöktUğUnll duymu,Jardır. 

Vak'a, derhal polise haber 
verilmiı, pollı de itfaiyeyi haber· 
dar etmiı, itfaiye memurlarile 
belediye amelesi b.ıfriyata ba.
lamışbr. Kuyunun içindeo bir 
müddet iniltiler gelmlf, fakat 
ıoara ıes kesildiği için zavallı 
amelenin öldllğüne hOkmediliyor. 

Cesedin çıkarılmaaı ıçın 
yapılan hafrjyat öğlenden bİt' aaat 
evve

0

İne kadar devam etmit .. de 
çöküntü tamamile meydana çıka· 
rılamamışhr. 

Tahkikatın adli aafhasıaa el 
koya ı ml.ddeiumumiliğio ve zabı
tanı gösterdiği lUzom tlzerine 
hafriyatın devamı mai aahibi Tev· 
fike bırakılmıştır. 

Ceset çıkarıldıktan ıonra, bu 
facianın mesulleri araşhrılacaktar. 

lnebo.ulu Mehmet mem ekette 
evlidir. iki de çocL•ğu vardır. 

-
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Afyon - Geçen hafta iç.in• 
de uf ak bir hareket görUlUrken 
afyon piyasasında bu günlerde 
bir it olmRmıthr. inhisar ldareı• 
satıcıları ince "sof,, afyonlar iç.ili 
perıembe akıamma kadar bağ
lantı yapmışsa da netice henliz 
anlaıılmamıştır. Kaba mallar se,... 
best piyasada yllz kilo kadar o~ 
iki morfinli dört liradan ve beı4 
yUz kilo on üç morfinli 4.75 ku• 
ruşa kadar satıldığı ititilmiştir.' 
ÖnOmüzdekl hafta zarfmda piya• 
sanın tekrar canlanacağı ümit 
edilmektedir. 

Tiftik - Eskiden Almanya:ıı 
ya satılan partilerl tamamlamalc 
için Slvrihiıar, Çankın ana mal~ 
!arından yUz yedi balye 51.50 
kuruıtan &atılmışhr. Geçen hafta 
plyaaada görlllen Sovyet alıcıları 
buglinlerde piya&ada görülme• 
mitlerdir. 

Yapalı - Piyasada tebedt 
dl\llt ) oktur. Bandırma gibi kı• 

vırcık mallar yirmi beı, otuz gfüı 
sonra teslim edilmek Uzere yerli 
fabrikalar tarafından kırk bif 
kuruıtan on beş bin kilo kadar 
aatın alınmıştır. Anadolonun kao:t 
ha mallarına talip olmadığı gibi 
hariçten de istekli bulunmamıştır. 

Buğday - Memleketin her 
tarafında yeni mahıullln bereketli 
oJacağı haberi piyaıada tesirini 
gösterdiği için ıukuta meyyal olan 
vaziyet devam etmektedir. 

Bu hafta yetmiı, 11eksen vA~ 
gon kadaı buğday gelmlı '\'e Ud, 
Oç çavdarlı ekstra cinıler dört 
otuz iki; on on iki çavdarhlar, 
d~rt yirmi bet; otuz çaYdarblar de 
dört kuruı on paradan 11atılmışhr. 

Arpa - Geçen hafta olduğa 
gibi buıUnlerdo de ltalyaya 11ev• ' 
kıyat devam ettiğinden mallar 
açığa ıatıJmaktadır. Ekıtra cinı• 
lerl Uç otuz boı, aııra arpalar U9 
otuz ve Samıun çuvallı da U9 
kurut otuz 11eklz paradan ıa• 
blmıtbr. 

Mısır - Adapazarı malı aara 
çuvallı iskele teslimi 4 kuruştan 
muamele görmUttUr. 

Av Derisi - Piyasada bir 
hareket srörlllmemekle beraber 
Trakya malları gibi UçOncü cin• 
tilkiler çifti 350 ile 400 kuruı 
arasındadır. 

Şimdiye kadar doğrudan doğ
ruya Sovyetler tarafından alınan 

yüksek cinı Erzurum tilki ve 
•anıarmdan plyaaaya 7Uz adet 
gelmiş iae de henUz satıı olma• 
mıştır. 

-···-·············-······························--..... , 
Çok Acıklı 
Bir Cinayet 

(Battarafı 1 inci yüzde ) 
manzara i:e karıılaımıılardır. 

Saçları dağınık geuç bir kız yere 
aerilmiı, kalbinden kan fııkırıyor. 

Bir ıenç de cesedin fiıtlln• 
ablmıt ve baıını Belkııin bapna 
koymuş: 

- Ah yavrum Belkıs.. Öldla 
mO, diye yolnuyor ve ağlıyor. 

Bir az ıonra, bidiae mahallia• 
gelen zab1ta kuvvetleri ıenci pek 
mlişkUlatla cesedin listOnden kaldır 
mıflardır. Hafız lbrahim ıaçlaraaı 
yolarak zabıtaya bidiaeyi ş6yl• 
anlatmıttır: 

.. - Belkiı ta ban camı alda. 
Oynuyor, şaka yapıyordu. Bell 
elinden almak istedim. KaıaeD 
patladı. Onu kalbinden vurdu.,, 

Genç suçlu yakalanarak aor 
gu altına ahnmııtır. Ceset morı• 
kaldmlmııtır. 
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hem katybet· 

Ko.oraclo tabii ,. na. prefellrl 
Nie' ,_ dlpa ,.acı. •la ••IPIML 

Mlıe)I metMrik taflarla 
doldurmut1m. 

......... 
ima Wr .. , ... ,.,... 

........ 

s • .,.. 7 

· ı Kari llelcldlan 1 
'""Türk Sigaraları 
Mııırda Pahah Sabhyor 

Kahireden • Tlmurlenk ,, imzalı blr 
mektup aldık. Okuyucumua bu mek• 
tubunda aiyor ki ı 

- Kahire " R~gle Turque " 
llAalarile dolcla •• Tnrkf,.eyl ... 
•enler, bu enfe1 sigaralara karp 
bOyOk bir tehalllk g&ıtercliler. 
Fakat bau mukabil en kftçllk 
kutu aiaara 10 Mı11r kurufUna, 

1..ı T-" ~·· 80 kuru~ .......... ...... ,.....,. 
ahMmlakla aetlceleadl. Bb ,.._ 
ldyeyi -~ ,....,... ...... 
almakta devam edlyorm. Fabt 
bqkelan, eberiyet?. Am1 .... 
ailecek nokta hacim. ilam 
.................... 1 ... 
-.. ıııdlr. Fdld 1Mı alp• ..... _ ,..,. ... ; ........ --

ı. ..... l[,I .... --· 
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İngiltere Kupası 

Şampiyona Maçı Bugün 
Oynanıyor 

Bu Suretle Dananın 
Kopmuş Oluyor 

Kuyruğu 
Demektir 

Da 

Nis1'1 rı7 

Talıbelırimizlo düokG idman şenliğinin ' 1
800 Poıta,, objektiflle iki gllzel görtlııUiti 

idman 
Şenlikleri 

Iıtanbul Orta mektep te lla~ 
lerlne devam eden kız ve erkek 
talebeler, her ıene olduğu gibi 
dUn de senelik idman tezahUrle• 

rlnl yapblar. Kadıköy stadında 
yapılan dtlnkU ıenlikte Oç bin 

kadar llae ve orta mektep tale· 
besi lttirak etti. 

Talebelerlmlı tek bir kuman• 
da ile muhtelif jimnaatlk hare• 
ketlerJ yaptılar Ye bunu bUyllk 
bir intizam içinde bawardalar. Kıı 
talebelerin gHıterdlklerl muvaffa· 
kıyet bllhaHa göze çarpıyordu. 

Demir spor 
Çankayayı 
Yendi 

Eakltehlr 26 ( Husuıl muhabl· 
rlmizden ) - Eskiıehire giden 

Ar1enalın Btt Beynelmilel oyuncuıo YI Menecerltrf Ankara ıampiyonu Çankaya ıpor 
BuiUD lnglltere futbol tarihi· ikinci bu tene ilkte onbeılncl takımı, Eakiıehir Demirapor ku· 

nln ıayılı ıUnlerinden biridir. yazlyettedJr. Ar1enahn yeıine lubllne 1 - 4 HJl ıibl bir farkla 
lngiltere ilk maçlarına 88 Profeı· ( Devamı ıs ClncQ yilade ) yenllmittlr. 
yonel kulnp lıtlrak edor. Bu --==----_,~_...;..._......,....;.-==~-== ....... ====--==---

takımlar Uç Uk Uıerlne takılm Ol• • ti D .., 
edfl~.rinci ilkte 22 takım; ikinci l ımpıya ara ogru 
ilkte 22 takımdır. 

Üçüncll ilkte lae ılmal, cenup 
olarak iki kııma . ayrılır •• 

Her lik takımlar ikiıer defa 
karşılaştıklarma göre her takım 
kırk iki maç yapar. Bunların 
yirmi birini kendi aahaaındı, 
miltebakisinl de oynadıtı tıkım• 
ların sahaamda yapar. 

lngiltere maçlarlnda 1ayılar 
bizdeki gibi değildir. Galip ge· 
len iki, berabere kalan bir, 
mağlfıp olan hiç aayı almaz. 

Bugüne kadar lik maçlarında 
takımlar 39 maç yapmış bulu· 
nuyorlar. 

lngiltere liklnln en baıta al· 
den takımı Meıhur Arsenal'dır. 
Bu takım kendi sahasında yap• 
tığı maçlarda 15 gallbiyet, 4 
berabere, ve 1 defa mağlup 
olmuf; rakip sahada iao 6 gali· 
biyet; 8 berabere, 5 defa da 
mağlfip olmuştur ki Bu ıuretle 

yapttğı 39 maçta: 21 galibiyet, 
12 berabere ve 6 defa da mağlup 
vaziyettedir... Arsenal 109 gol 
atmış, 42 gol yemi.w, 54 puvan 
almı,hr. 

Arsenal'm peşinde gelen 
Sanderlandın 12 galibiyet; 4 be· 
rabere, 4 mağ!fıbiyetl kendi aa• 
haıında, rakip .abada ise; 6 
galibiyet, 10 berabere ve 3 mağ· 
lübiyeti vardır. 

Sanderland 39 maçta 87 gol 
atmıı; 47 gol yemiş, 50 puvan 
almıştır. 

Mançıter 46 puvanla üçüncü 
Yazİ) ettedir.. Arsenal geçen 
hafta Hadersfild takımile yaptığı 
maçı bir sıfır kazanmış ve bu 
oyunda 45000 kişi bulunmuştur. 

Hader~f Jd takımı geçen sene 

dı yapılacak on 
birinci Olimpiyat 
oyunlarını haur· 
İıyan Alman · 
olimpiyat komi· 
tesl dttnyanıa 
her tarafındaki 
beden terbiyeıl 
hocalarını da bu 
oyunları aeylr 
için davet etmek 
nl y eti n d ı d lr. 
Olimpiyat aaha· 
ıında yapılacak 
bu milıabakala· 
rın be1den terbi-
yoai hocaları 

için bUyUk bir 
tetkik Ye tecrll· 
be aahaıı ola· 
cağı da dlltll· 
nülmektedir. 

Her milletten 
davet edilecek 
hocaların mlkta· 
rı otuz kadar 
olacak, bunlar 
husuıi ıurette 

hazırlanan yer· 
lerde miaafir 
edilecektir. 

Al manya da 
yapılacak on Olimpiyatlarda Atlet timBali 

birinci oyunların ıimdiye kadar yapılan hazırlıklardan anlaşıl· 
emsaline tesadüf edilmemiı bir maktadır. 

ıeki ~dı cereyanı bugüne kadar 1916 da Berlinde yapdacağı 

Hakem 
Tehlike 
Atlattı 

DUn Takılmde Galatasaray 
latanbulpıor 932 aeneai şlld tam· 
piyonluğu için karşılaıtalar. lki 
tarafta lllzumu kadar hn:ıırlanmıt 
bir halde aahaya çıktı. lıtanbul· 
ıporun akınlle baılıyan oyun bir 
mUddot Galatasaray kalealnde 
oynandı. 

Müdafaanın gayreti, muavin 
hattının henüz kendini toplayama
ması, Galataaaray kalesinde teh· 
ilkeye yol açıyordu. Muhacim 
hattının geriye olan yardımile 
açılan oyun milaaYI bJr ıekle gir• 
meye vı hücumlar mukabil bir 
ıurette karşılıkh yapdmıya baı· 
landı. Sağaç1k Necdetten 
gelen paaı Münevver Iıtanbulspor 
ıol mUdafUni atlatarak merkeze 

· g&nderdl. Bu paıı tam yerinde 
yakalayan GtlndUz kırk}ncı dakl· 
kada Galatasarayın ilk ıayııını 
yaptı. Oyun ıon dakikalarda 
Galata1arayın kuvvntll hücumlari• 
le ıeçti .• 

ikinci devre baıladığı zaman 
Galatasarayın ağır baıtığı ıHrll· 
IUyordu. Satdan ıola hucuma 
geçen Galataıarayhlar lstanbul· 
spor kalesinde tehlikeli hUcumla· 
ra geçtiler. 

Sağaçık Necdetln hayadan 
yolladığı bir şandeli merkeıı 
muhacim GtındUz beşinci dakika• 
da K1zel bir kafa vuruflle Gala· 
taaarayın ikinci aayıımı yaptı .• 

Artık hücumlar birbiri Uzerlne 
yapılmıya, Istanbulıpor kaleal 
çenber içine alinmıya baıladı 
Soliçte aksayan Suavi kendine 

evvelce kararlaıtırılan Olimpiyat 
oyunları Büyük harbin zuhuruna 
tHadilfll dolayııile yapılamamıştı. 

1932 de Los Anceloı'da ya• 
pılan onuncu Olim:>lyat oyunları 
Amerikablar için orsıanlıasyon 
noktainazarından cidden çok 
ıayanıdikkat bir hareket ıayl· 
lırdı. Almanlar bugüne kadar 
yapbğı hazırlıklar ve ıördüklerf 
uıun tocrUbelerden ıonra Berlfn 
Olimpiyatlarının hiç birile mu· 
kayeıe edllemlyecek bir derece• 
de yapılmasını aşağı yukarı te• 
min etmlı vaziyettedirler. Eğer 
Almanlar Olimpiyat oyunlarının 

hazırlıkları esnasmda gösterdik· 
leri bUyUk kudret nisbetind4t 
atletlerini de kuvvetli hazarlıya• 
bilirlerse kolay kolay dünyada 
eşine tesadüf edilemez bir varlık 
yaratmıı olacaklardır. 

Atletizm 
Müsabakaları 

Yeni Bir Türkiye RekoraJ 
T eıi• Edildi 

Dlln Taksim ıtadyomund• 
mevsimin ilk atletizm mUaabak_. 

11 yapıldı. Ciridde 54,98 mett' 
ile yeni Türkiye rekoru kırıtdL 
ilki 53,29 idi. Cıhat'ta 1,80 yOlı
ıek atlayarak gUnUn en iyi d,.. 
recealnl yapb. 

Bayrak yarışında Galatasıır•f 
takımı kazandı. 1000 metred• 
Ziya, güllede Veysi, 3000 nıett,.. 
de Remzi birinci oldular. 

Eyüp ldmanyurdu Kongresi! 
k o, .. 

Eyüp ldmanyurdu bat a. 1 
ğmdan: Görülen lilzuuı üıerııı,ı 
yuvamıım fevkalade korıgr~, 
Mayısın dokuzuncu perşeııı r• 

d iC 
gUnU akşamı saat 21 e l rr 
edileceğinden üyelerin gelrn• e 

ni dilerİ7 
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1ürk Kuşu 
Çalışma 
Yoluna Girdi 

Ankara ( 1-Iuauıi ) - TUrk 
Tayyare Cemiyeti yeni bir çahfma 
d~vresine girdi. Türk kuıunun 
kuruluıundan ıonra yurda uçucu 
llye yetiıtirmek, tay~are!l re 
tayyare ıporunu a-ençliğin gonlt1n· 
de yaşayan bir Tarlık haline 
getirmek için kurulan Tllrk kuıu; 
Rusyadao getirtilen planör ve 
planeristlerle çalıımaamı netle• 
verecek bir ,ekle soktu. 

Üç gündenberl devam eden 
toplantılarda bu lıln mtlmklln 
olan ıUr'atle baıarılma11 kararlaı· 
tmlmıştar. Şimdilik getirtilen lkl 
planör monte edilmektedir. Uzun 

lllren araıtırmalardan sonra planörün 
uçujları için elveriıli bir &Rha bu· 
lunmuıtur. Hava iıtaayonu yakının· 
da olan bu sahanın blltUn ıartları 
haiz olduğunu mUteha11ıslar ıöy• 
lemektedirler. Ruıyada blle uçuı· 
lar için bu kadar mfiaalt 
saha bulunabllmealnln çok 
gliç olduğunu ıöyleyen Sovyet 
dostlarımız, ancak Kınında 
v~ o da mahdut yerlerde bu gibi 
uçuş sahalarını yaptıklarını llAYI 
ediyorlar. 

Şimdilik planörlerle uçuf lSl
retilecek ve paraşllt ekzerıiılerl 
yapılacaktır. Bir planörle uçuı 
öğrenebilmek için ıUnde vasati 
sekiz saat çalıımak şartile bir ayın : 
kafi gele bileceği temin edilmek· 
tedir. MotörlU tayyarelerde ise 
bu müddetin dörtte birine inece
ğini uzmanlar ( Mtitehauıılar ) 
temin ediyorlar. 

Daha &onraları metörlil tayya• 
reler de almacakbr. Cemiyet genç• 
}erin her saat çalışmalarına imkln 
verecek bir program hazırlat• 
maktadır. Cemiyet binasındaki 
salonu azaların her ıamao okuma· 
Iarı ve oturmaları için hazırla· 
maktadır. 

ÖnlimUzdeki hafta cuma aUntl 
sahanın açılış resmi yapılacaktır. 
Bu meraıime Bakanlar ve aayla•• 
lar da çağırılacaktır. Gelen mlU .. 
hassıslar TUrk gençlerini yetlıtlr
mek için gUnlln her aaatlnde 
çalışmıya hazır olduklarını ıöyla· 
mektedirıer. 

-- -

-
VAPURCULUK 

T0RK ANONiM ŞiRKETi 
IST AN BUL ACENT ALIGI 

•Liman Han, T elefonı 92921 • 

KARABIGA YOLU 
BARTIN vapuru 27 Niaan 

CUMARTESi saat 20 de Ka· 
rabigaya kadar. 

TENZILATLI HALK 
BiLETLERi 

Memleket dahilinde ae~ahab 
kolaylattırmak makıadil• bir T~ 
iki aylık ten:ıillth halk biletlerı 
ihdH olunmuıtur. Biletler 1 ~ayıı 
98S tarihinden itibr ren bütün ıake• 
le acentalarında ıatılacaktır. Taf· 
ıillt almak iıtiyenlerin acentaları· 
mıza müracaat etmeleri llAn olunur. 

KIRALIK KAHVE OCAKLARI 
Şi~ket vapurlannın çalıtbtı 

Trab&on, Menin, B:rlın, Ayvalık, 
Karabiga, Bandırma, Mudanya, 
İmroz, İzmir, haf a rına çalıt 2 0 va· 
purların kahve ocakları açık art· 
tırma ile 8 Mayıs 935 Çarıııınba 
gilnii iatiyenlere veriler.ektir. İıtek· 
lilerin teminat pııraları i' e o gün 

saat 14 te, tartnameyi görme~ ia· 
ley~nlerin herglln Kamar.a ve lat• 
Şubes:lle mür ca'.t etmeleri. 

""--

SON POSTA 

Diinya a Olup Bit·-u-1 I' 
-

''Vat daş! Damarlarında Dolaşan 
Kan Senin Değildir ! ,, 

Her VeslJeden lıtifade Ederek Propaganda Yapmak, Hitler Almanyaıının 
Sarsılmaz Bir Prensibidir 1 

Hayat Mucizesi Adını Taııyan Sergide Camdan Bir Adam 

Bitler Alman orduıunı an aıil ruhunu iade etti, eliyorlar ! 

BerUn, ( Nlıan) - Uı:un ıa• 
manlardanbesl Almanyada otur• 
makta olan bir f ransız bana: 

_ Almanya mUılilmanlaıtı, 
mukaddes cihat için hazırdır, 
demitti· Bu cUmle ile milliyet se· 
verliğin halk tabakaaında olduğu 
kadar burjuvazi ve ariıtokraal 
lçinde de dint nedi andıracak 
bir şiddet keabettlğinl anlatmak 

istemiıti. 
Bu ıabrları yazarken Unter 

den Llnden caddeıinde yapılan 
bir geçit reaminia uğultularmı 
ayak rapraplarım, tambur gürUl· 
tl\lerinl Te ince fifre ıeal~rlni du· 
yuyorum. Sokakta hayatın durdu
ğunu, herkesin zevkle seyre dal· 
dığını, harp merasimlerine en 

yüksek ve en aıil manasını nren 
(Fuhrer) e içinden ıoneuz bir 
minnet duyduğunu biliyorum. 

Hitlere kartı munsif olalım: 
Bu gayeye varmak için ecnebi 
düşmanlığı gibi kullanılması ko· 
lay hisleri körüklemekten istifade 

etrnemittir. Almanyayı bir nokta· 
ya toplayarak, mese!a Fransa ve 
Rusya gibi doğrudan doğruya, 
muayyen birisine karşı saldırma• 
mıştır. Seçtiği hareket vasıtaları, 
hiç deği'se görUniiş_t e, daha ziya· 
de iç poli.ikaye, mılll şeref işle-

rin• aittir. 
f ransanın, en son mevzubahs 

edildiğinden ıüphe etmemeliyiz. 

Y alnıı yazlyet ISyle bir cepheyi 
muhafaza ediyor ki, bu milleti 
idare edenlerin dehhaı bir ordu 
hazırladıkları aırada bile Franıaya 
dostluktan behıetmelerlne mUaa· 
ittir. Maamafih ben bu doatluk 
temennilerinde aamimiyet olduğu· 
na da inanıyorum. Niçin, bunu 
sırası geUnce ıöylerim. 

* BUtlln bunların arasmda, rek-
diğerine bititik barut fıçıları ha
line gelen Avrupada, Almanyayı 

saran alevin büyük bir tehlike 
doğurdu~u muhakkaktır. Fuhrer 
bu aleYİ nasıl yakmıştır, hiç 
durmadan nasıl körüklemektedir. 
bu da ayrı bir meseledir, ve tet· 
kike değeri vardır. Bir defa her 
nıileden istifade edilerek reklam 
yapılmaktadır, gözden, kulaktan 
kafadan propaganda alkolü dur· 
maksızm, damla damla akıtılmak· 
tadar, içeni mest halde tutmakta· 
dır. Bu milletin üzerinde yaptığı 
ilk t~ıir bu oldu. Almanya ıar· 
hoştur. Fakat açık görüıü kaybet· 
tirmeyen bu aarhoşlukta büyüklük 

vardır. .. 
Biz, Almanyamn verdiği deri

ten niçin istifade etmiyoruz? 
MeselA ben, H itlerizmi tes it 

için yapılan, ha} ret verici filmin 
Franaada, küçük kaaabalara va
r.ncaya kadar her yerde ıösle· 

rilmeslnl lıterlm. Bu filmin adı 
(Aı:mln Zaferi) manasına gelmek 
Uı:ere (Trlumph dea Willenı) tir, 
tllphe yok, menun adımların geçit 
resmi, bayraklar bayramı, mUılka 
Ye lop sesleri, hele baıkana tapın· 
ma bizi irkiltir. Fakat Almanyanın 
yeniden ihya edilen azametini an• 
lamak için bundan daha parlak 
bir delil olamaz. Kimbilir, belki 
de tehHkenin gözöoUne serilmesi, 
Fransızların bir nokta etrafında 
toplanmaları için bir aebep teşkil 
ederl 

Ahi Beyaz perde üzerinde, 
çılgınca alkışlar uyandırarak, yek· 
diğerini takip edip a-eçen bu 
( Chef ) leri bir görseniz... lıte 
Hitler, kuvvetinden, nüfuzundan 
memnun, ıevinç lçindel işte roma 
pehlivanlarını andıran ıiması ile 

' 
tere boğulmuş, kuvvetli çenesi 
ise .. işle ağır bir avcıya benzeyen 
Gohring. işle kurnaz bir venedik 
tacirini andıran GabbeJe .• 

* Daha evvel "sıhhat,, sergisini 
gezmittim. Eu sergi ( hayat mu• 
cizesi ) adını taşar, geniş bir hal 
de öyle parçalara 8) rılarak tanzim 
edi miştir ki, herkes garip maka
nizmasım bol bol vakit bulurak, 
anlıy . rak tetkik edebilir. 
sergide insan vücudunun blitUn 
parça arı (şematize) edilmiş, itleme 
ş ekiıleri gösterilmiı, öyle bir açık· 

. 
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1 Bulgari.tanda -ı 
-,- 1 

Bulgar 
Gazeteleri 
Hücuma Geçtiler 

(Baştarafı 1 inci yüzde ) 

Bulgar gazetelerinde, bu hU· 
cumlara kartı mukabil hücum 
neırlyah batladı. Zarya gazetesi 
diyor ki: 

"- Yugoslavya gazetesi son 
Bulgar değiımeıini genle bir 
hırala takib ve tahlil ediyorlar. 
Yeni baıvekilin beyanatı, bütün 
tUbhelerl izale etmfı olmak Ja• 
ıımdır. Bulgar elyasetinin eaaa 
g idlti değişmiı demektir ve Bul· 
gar milleti komıularlle doıt ge· 
çlnmek lıteğindtdir. Hulasa, Bt I· 
gar mllletinln Garb komşulaıi!e 
ıulh ve adalet içinde en l.)'I koı:1· 
ıuluk mUnasebatında bulunmayı 
lıtemekte olduiunu Belgrad an· 
lamabdır.,, 

8ofya Elçlmlzln 
GörUşmelerl 

Sofya, 2 7 (Huıuli) - Yeni 
T oıef kabinesi iç ve dış işleri 
ıiyaaetine başlamııtar. lık defa 
olarak baıvekll bay Andrey To· 
ıef hariciye bakanlığına ıriderek 
harlclye bakanı B. KHıe lvenof 
ile memleketin iç ve dıı ıiyase· 
tini alAkadar eden mühim 
meuleler hakkında bir ha) li 
görUımUıtUr. 

Bundan ıonra bay Köıe 
lvanof Türkiye elçisi bay Ali 
Şevkiyi, Sonra da ltalyanın Sof· 
ya aoflrl M. Sapupo'yu kabul 
ederek Bir hayli görUımlittUr. 

Bay Ali Şevki, bakanlar 
heyetinde de baıvekll bay T o şef 
tarafından kabul edilerek bir 
bayii içli dııh konu~muılardır. 

Bu arada Yugo11lavya •efi• 
rl de baıvekil tarafından kabul 
edilerek bir saat aörUfnıUtlerdir. 

Siyasi mahafllde bu ziyaret· 
lerı ehemmiyet Terllmektedir. 

TAKVİM 
..... --~------------------...,__,.. 

Ola CUMA RTE&I Ka1ım 
10 27 NiSAN 938 171 

Arabi Rumi 
21 Muharrem 1354 1f Nl11n 1151 

Yaldt Esan1 v ... ıı Vakit Eaanl Vuıt - - ...,;::,;,.. 

Qla•ı 10 os 5 os Akı•• u- 19 00 
Ötl• 

' 11 
12 11 Yat11 1 41 20 •ı 

lıdadl g 01 16 02 ı ....... 08 12 3 12 

hk Ueki, en ltlenmemlt bir kafa 
bile ıırrına erdiğini sanabilir. 

Bana bir göz kamaşmaaı halin
de görünen fU manıarayı na;ı l 

unutayım: camdan yapılmıı l t 

adam, içinde bir iskelet var. B .. 
tlin uıuvlan yerli yerine yerleş i · 
rilmiştlr. Cam damar v.ıa sinirler• 
den kırmızı, mavi, beyaz, kan 
geçmektedir. Ara 11ra elektrik 
ampulleri yanar, karaciğerin, ıaf· 
ranm, kalbin, clğerl.,rin sıra ile 
naaıl işlediklerini gösterir: 

Bu akla hayret verici insan 
makine1inin altmda göze çarpa• 
cak bir c~mle okuyorum: 

- Kanınız, gJzo verilmiş mu· 
kaddes bir emanettir, i}i ıııakla• 
yınız. Zira yarm vatan onun hesa• 
hını istiyebilir. 

Sergiye gir~o herkes burada 
(insan vUcudu)nun, (insan hayatı)nın 
ne olduğunu anlamakta ve anla· 
yışın akabinde yapılan propagon· 
da ile 11 bütün kanının vatana 
ait o:duğunu,, kafasına yerleştir· 

mektedir. 
Dldler Pouldaln 
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fefrlka No: 8 

Tayyare 8omb• Fllolart 
ikisi baıbata kalınca, reiı: 
- " Jaada ,, dedi •• aözlerlnlzl 

pek iyi anlayamadım. Prasr tehrl 
hakikdcn mfidaf aaaız bir halde 
mi? 1935 aeaesinde mecllaten 
ıeçen kanun Te o zamandanberl 
ihtiyar edilen bunca zahmet •e 
ve ma'larif boıamı çıkb?., 

- "Ben böyle bir ıeJ ılSyl .. 
medim. Zehirli gaz taarruzuna 
karp temamile hazırız. Fakat Al
manlann yalnız zehirli ıaz taarru
zuna iıtinad ettiklerine emin d .. 
ğilim kil Ya beı bin tayyare ile 
yükaek infilaklı bomba atmağa 

batlarJaraa I S•atlerce Ye her hef 
dakikada bir elli tayyarelik taze 
lmYvetlerle yapılacak blyle bir 
taarruzu dlftlnlolU bir defa !,, 

- "Almanlar da her halde 
bu kadar tayyare yoktur canım 1., 

- "Belld fazlL,.,, 
- "Sizin tayyareleriaiz oalara 

mani olamu mı?,. 
- "Bir çojımu dllfllrebillriL 

Haydi haydi bet ylz tanuinl dl· 
yellin. Bunun netice Gzeriacle ne 
tHiri olablllr?,, 

- "Halbakl harbiye nazınmıs 
hiç de bu fikirde dejll, ne deı
ainiz 1 Aklı erml1or mu acaba ? 

- .. Akh ermiye eriyor. lktl
danna diyecek yok.. G6rlfl de 
iyi fakat ski.mi ,_... tarafa 
çe•irfyor,,. 

- .. Şa halde biz ,m. tatil 
aöze ve blylk de•letlerha himaye 
Ye muaTenethae ıtneamellylz. Bil
haua la,Utere " Fnnaaam 
bize Dl'fl ••patik U'Yl'Udı· 
tından •.•. ,. 

-" ETet amma. lld ıaenect. .. 
beri arbk Almanyamn lıer lkiaia
deo de perYaa kalmadı... Gerçi 
anladıjıma ıiSr• Almanyaaın ela 
bir harbe sDrilkleıımeye niyeti 
1ok. fakat Rei.icllmhurunun 
laayab bir defa daha tehlikeye 
maruz kahna ne lnıiltere, 
11e Fra- Almanyanıa 6n0ne 
ı•çebi:lr ! .•. ,, 

- " 0.lar da mı ldz demek 
lltiyorawıuz ?" 

lngiltereala K•wveU 
-

11Hem evet; hemde bayat. 
lngiltere au!h iatiyw ve bunda da 
aamimidir. Bunu kabul ediyorum. 
Hlrbe icbar edildiii zaman ve 
kuvvetlerini toplamaya vakit bu-
lunca her zaman anudane harp 
etmiştir. Fakat o da eski lngil· 
tere detil artalr. Mıa n, lrlandayı, 
Hindlstanı birer birer elden çı· 
bnyor, tıpkı hakim olmaktan 
l.kmıt bir adama benziyor. Hava 
bvvetleriae relince, baaun da bir 
OJUacaktn farkı yok. AlmanJann 
Prağı lıa•aclan bombardıman et• 
tiklerini haber aldığı vakit bile, 
laawa kuvveUerini harice ıönde
remez, çlakl Londra tehri bile 
o vakit bava taarruzuna lurıı 
mndafauaz kahr. " 

- ''Ya Frama ?N 
" Almanya onu dinler mi ? 

Zateo f ran&anıa nllfuau günden 
allne azalıyor. Veraay muahede
ainia imzaundanberi de ber,na 
ylrek ilzllnUbü, çaıpnhaa çek· 
miyor mu?,, 

Re"s, bu buhra'!l karf:nnda 
ytlksekten atıp iutmı) an genç 
amnaa dlşlinceli dDıOncell bakla 

•e gayet yavq bir Hıle ı 
- •• DoatJarımıza karfl hiçte 

mlltefit deiilainlz,, dedL 
- •• Ôyle bir mabatla a6y

lemeclim. Ben vulyeti olduta ıibl 
ıörlyor ve kartJıyol'lllll. Saniyen 
bizi allkadar eden •Dhlm bir 
cihet daha Yar. Doatlanmız m&
dabale ebeler bile vaktinde 
yetifemeder. Ôltilerln onlara ih
tiyacı kalmaz ki 1 .. ,, 

........ hrl11• 
Tna nihayet Prap vuıl ol

mqta. Mutat veda meruimfnden 
ıonra Macar Konta Geyaa tren
dea inen ln,WZ .kaclınlanau Hyre 
dalmtb. qyalanm, keadilerinl 
beklemekte olan otel memur Te 

ham•llan aimıt, ıfdlyorlardı. 
Kontu, Praıdaki kendi aefar .. 

tine menaup bir memur kartıladL 
Her ikiai de Bernden, ıundan 

bunda bahaederek lataıyon 
peronunda bir qaiı bir yukan 
dolaıtalar. Fakat kendilerine dik
kat eden kimae olmadıjmı anla
dıktaa IODl'a Koat yanmdakine 
döndll ve ae8İnl alçaltarak ciddi 
bir tawurla: ...... 

- •• Anton " dedi. " 8azleri
me iyice dikkat ediniz. çlhıkl 
hepinizin hayat ve mematı bu 
a5yleyeceklerime bajlıdır. Sefirin 
ili bir otomobili Yar değil mi? 
Ali... Bu otomobil hepinizi alar 
mı? O da All... Lütfen aefire a&y· 
leyiniz. Gelecek Cuma ıDnn ha
riciye nezeretimizden kendisine 
atl~b:htimal bir ·telgraf gelecek
tir. Bu te!grafta doğrudan doj'• 
raya anlayabileceji diğer baza 
f9yler olabilir. Fakat ıayeyet tel
graf ( un fiatlannın ytıkıelmeal 
ihtimali var ) cUmleaile bitene, 
telrrafın Peıteden çekildiği aaat
tan itibaren nihayet alb aaat 

~ zarfında blltDn maiyeti ile bera
ber Prağdan aynlmalıdır. Derhal 
otomobile binip Bavyera hudu
duna ıitmelidir. Orada kendisini 
bekleyecekler. Şayet böyle bir 
telgraf ıelmezae, bu a6yledikle
rimi tamamen unutacak, aklJDDıt 
dan çıkaracaktınız. Anladı· 
naz mı?.... Hal ••.. 

E ir meae!e da ha vardı. Ber
llndeki doıtJarımız bu trenle 
bura1a hafi bir memur ıln-
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derdiler. Bu zat buradaki 
(Nazi) t9fldJltiJe temaa edip bir 
kaç ıtln zarfında burada hlclia 
olman muhtemel vaziyet karpam· 
da ae auretle hareket edeceklerine 
dair kendilerine Seriinin tallma
bnı tebliğ edecektL iki' saat ewvel 
bu memurlan yakaladılar Te 61-
dDrd6Jer. Fakat bundan eyyel 
yamadaki evrakı Miu 'l/ yatt 
isminde bir Jngiliz kazının bavu
luna aakhyabilmiftL Bu kız 
Ambuador oteline •iden iki 
rnıiliz kadınından biridir. Enakın 
kendi çantaanda olduğunu bil
miyor. Banu gayet mabremane 
auntte alAkadar olq memarlan
mıza bilcUriniz. Fakat dikkat 

ecllnb aaloa bizim buadaa mal6-
mabmaz olduğuna•• ba ... ml
dahale ettiğimizi bqka ldmaeler 
duymatıD. Anlapldı mı? •• Şimdi 
arbk ben gitmeliyim.,, DedL 

S6zDnO birdenbire kuti, çllnkl 
uten yarım aaat geç kalmıı olan 
tren kalkmak üzereydi. 

Bavuldaki Evrak 
Careue elindeki telefon ahi· 

ı:eaini bırakb ve kqlar1D1 çatarak 
hlddeW bir aurette: 

- "Bu alqam ıelmek iatJyorl,. 
dedL 

-
0 Tabii aen de ıelmemeaJnJ 

alyledin değil mi?,, 
-

0 Tabiil,, 
•Şu halde kızacak ne Tar?» 
Perdita bir taraftan konuıu-

yor bir taraftan da bavulunu bo
plbyorda. N91'eal yerinde idi. 
Careue'ln fU•un bunun hareke
tinden tikiyeUerbe ahtkandı. 
Careue cevap verdi: 

- .. Gelmek latemeaiaae kızma
dım, bunu söyleyif tarı.ana kazdım. 
Adeta bizim buraya geldiğimiz• 
den hoılanm1UD1f gibi a6z alyle
yordu .• ,, 

-
110labillr ya, belki el• hoı· 

lanmaz... Fakat derhal ıelmek 
lıteyor ldiae... ... belki de yaaında 
blrial vardı?,, 

- .. Belki de ıebebl odur.,, 
-

0 T elefonda oe aöyledl, na• 
aıl ılyledi. ?,, 

- uHiç.... ne diyeyim?... S.. 
alnln ahengi bir tuhaftı •••• ,. 

- .. Tuhaf mı ? ,, 
Perditamn aeai de ahengini 

kaybetmiştL Sanki baıka bir 
ıeyler dOfllnfiyordu. Bir mtlddet 
sonra lllTe etti. 

(Arkuı t'ar) 

500 Lira Veriyoru 
Okuyucularımız, Bu Mü
sabakamızı Kolaylıkla 

Takip Edebilirler 
1()() ~i.şige 1 NE KONUŞUYORLAR? 

SOOLiraVe 
Hediyeler 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Apııaı on klfl,. (10) er 
llr•, 100 kl9ly• de 
(125) llr11 kıymetinde muh· 
t•I" hedlyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
So11 Poata 22 Nlaan Pa

zartesi glaiiad• ltibuen kolay, 
berkesin iftirak edebileceği bir 
mlaababya başladı. 

M&aabakamaz ıudur : 

Hergtbl Son Po•t•'ya bir 
rHİI• konacalr ve bu resmin 
alhııa, resimde ne kono,uld· j-unu 
bildiren d6rt elimle yazılacaktır. 
Siz bu d6rt cOmleden birini 
seçip bize bildireceksiniz. Resimde 
ne konuıulduğu hakkındaki 
ihtimalleri 16atermek llzere de 
altaada d&t cllmle yazılllllfbr. 

Ba r...ı tetkik edecek " bu 
d6rt cevaptan birini aeçip bize 
bildirecektinh. 

So11 Poata~nıa bu yeni mO· 
aabakuma blltla kariler fttirak 
edebilir. 

Mliaabaka prtlanmaz ıunlarclır. 

MU .. bek• t•rtları 
1 - Reaim albnda ,es.terilen 

akleria name en uypa olduğu
na kani olduğunuz: bia· tanesini 
aeçinlz. Bu aöıün numaraıını ku· 
pondakl yere ftaret ediniz: Altı
na isim Te adreıinizi ko) unuz. 

2 - Müaabaka 30 gfta 
devam edecek Ye herglln bir 
resim konacaktır. Kariler 30 re
almin kuponlarını topladıktan 

aonra birleıtirip Son Posta 
mOıa baka memurluğuna g6nd .. 
receklerdlr. 

1 - Bu ••tfak lttacln bdltua. Y 
J'•pmaktan tj'rf'nlyorum. 

2 - Allahıtt1ua 1 H b8 •ti aa•t J• 
b lir ... ? 

S - Biz bu •kta• lla•maJ• sfdl 
Sb de re:J: m:a nlz ? 

4 - s- rıt, ltna l.a ·,ıtık-• keadt94' 
J'•p•biltri-. 

3 - llüu.bakaya iftirak • 
bilmek için 30 reımin de cevr 
bıaı kuponlara doldurap ıöader 
mek lhımdu. Nokaan ku~ 
g6nderenler mnaabakaya iftlrak 
edemezler. 

4 - Müsabaka mtlddeti 
gllndllr. Reaimlerin nepi bittijl 
gftnden itibar~ latanbol Ye ta .... 
okuyuculanmız 15 rftn içinde 
kuponlanna Son Po•t• m&ar 
baka memurluğuna ı6aderm.ıP 
dirler. 7 Hazirandan aonra gel .. 
cevaplar kabul olunmaz. 

S - Gelen cnaplar 
Po•ta tarafından tetkil ed 
bir hakem heyeti tarana 
tetkik edilecek ve • u?I~ 
cevaplan bulanlann heclly........, 
ayıracakbr. MOaabaka netle 
12 Haz:ran Çarşamba ıh 
nnıhamızda ilin olunacaktır. 

8 - Son Po•te'da çab 
lann no kendileri ne de ailel 
bu mlbabakaya iftirak edemezl 

7 - MOaabakada kazananı 
ıu mtıkifatlar veraecektir: 

(1) incire 100 
(2) ,. 7S 
(3) UncUıe 50 
(4) " 25 
(5) lnciıe 211 

Ayr1ca On ldtlıe 
(10) ar llra, 

100 klflye de (125) 11 
kıımetlnde muhtellf h 
yeler. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden ; 
Muhammen Kıy 

Ura . 
KADIKÖY ı Caferata maballeai Kutdili aokak 

eaki 1 yeni 103-103/l Çukurboatanm 
1/4 payı. 5552 

ARNAVUTKOY ı Sahilde eski 170 ili 178 yeni 162 • 
164 aayalı baraka ve lraUı araanıa 
17120 payı. (Elyevm odun depoaa-
dur. Mecmuu 540 metredir.) 5512 

Yukarıda yazılı mallar 30/ 4/935 Sah tlnll ıaat 14 de ka 
urf uaulU ile ve arttırma ıuretlle ve bedeli pefİneo ldenmek prtd' 
aahlıkbr. latekWerln ytızde yedi buçuk pey akçelerini vakti mua~ 
yeninden eYvel y~tarmaları ve hazarlayacaklan mlibürll zarftan ~ 
brmanm açılacağı aaattan bir aaat enel tabf komiayooa Batk 
l~ğına verm~lerl. °F,, .. 1948., 

Nafıa Bakanlığından: 
14/4/935 tarihinde mOnakuaamın icra edilec~ğl t!ln edi:: 

olan Filyoı • Ereill hatb ikinci kısam lDf8atma aıt eksiltme ı.,... 
len llUum Ozeriae aym ıartlarla 5/51935 Pazar ıt'nll aaat ~ 

881
,. 

tehir eclilmlftlr. 1 
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S ANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
( Mtltarelle devrinin tarihi ) No. • 

Her hakkı mahfuzdur. Yazanı Zlg• Şaki,. 17/4/85 

V ahdettinin Hiç Bir Zaman Gizliyeme
diği Bir lğbiran Vardı •• 

da artık kabine aleyhindeki 
bilcumlar tiddetleamlıti. Üç 
gazete mBıteına olmak lbere, 
blıtlln matbuat ıu Ud eaaı tiz.
rinde neıriyata girlımitlerdi: 

Fak at padlf ah bu defa blraı 
ıendelemiıt:: 

- Canım.. Bu patrikhane 
ltiblnin ıözftnB, ağzına alma• 
aıını ben ona tenbib etmittl•. 

Maamafib, zarar yok.. Ben oau 
dare ederim. Siz, yann Babı· 
ilde Pııa ile bir daha görUşll· 
llz. HUkümet namına llzımgelen 
ılimatı veriniz. Derlaal hareket 
tıln. 

CeYabını yermiıti. 
Ertesi gllntı sadrazam, dtın• 

enberi gerek padişah Ye gerek 
Damat Paıa ile aralannda geçen 

Ukllemelerl, mecliıte buluaaa 
•aıırlara hlklye ettiği zaman 
bnuın nazırlann aj"11ndan mllt• 
•ftkaa fU 86zler ylkaelmiftl: 

- MUmkla delil.. Zabıaha· 
•ain bu arzularıaa fttirlk 

•demeyi&. 
Bn itira1, VOkeli mecllıl 

kararı mahiyetinde idi Buu 
Lioaen, mlıafir ıalonuada otura• 

amat Ferit Paıaya: 
- Bliradel 1eniya hazırlanan 

•llmataamenin ikmill uzun •11-
ecek. Beyhude yere b11uda 
ekleyerek rahabız olma1ınlar. 

Diye haber ıGnderilmif, 
tlefonla da (Mabeyia bat kitl
i Ali Fuat Bey) Babıllly• 
a Yet edilmiftl. 

P•dl••hın Hayreti 

Meıele, ltaıtaa ailuayete kadar 
e11diıiae anlabldılrtaa 10ara: 

- HDkömetin ldare1inden 
eı'ul olan vllkell heyeti, bllki· 
etin en mtıblm bir lti•l lböyleee 
ir zata teYdl etmekte mazurdur. 
ec:Hıl• b• karannı tebdil etm .. 

ı;ae de lmkln yoktur. Enelce 
ondroı) a gönderilecek heyetin 

Lqında Nureddin Paıanın ıltme.J 
t. .. vYUr edilmlıtl. Şimdi bundan 
ela aartınazar edildi. Bahriye na· 
aırı Rauf beyin gönderilmeıine 
"•rır Yerildi. Zatiıahıney• böy• 
1tte arz eclln iz. 

Denildi. V • bu yolda tanzim 
•dilt11 mazbata da Ali Fuat bay• 
'•rlldi. [ 1) 

Ali Fuat Bey, mıcliıl vtlkell 
llllaıbataıını padlıaha takdim at
'atkle beraber, ıöylenen ıözleri
de aynen tekrar eylealtti· Pacli
kh yalnı~ 

-va11111 .. 
Demekle iktifa ederek 

~.. aDktnetinl muha· 
1tı. etmek lstemittL fakat kai
l.en kablaaye kup bllytık bir 
'abirar bl11ettlii hallndaa aalafl• 
llla•arm1ttl. 

Padi,.tua ple1amediil ita 

L. (IJ Vakıada hakkın rah••ti•e 
......... (••rlau• Ali Fuat bey) fOll 
'1.W.tt, ıok dlrlıt, laak ye haldkatt•• 
')rıl•u bı. ut ltll. Oı buıuk ,.ae 
' .. •l kendlıUe •uarefe keıbet•lt. 
t•re)c Sultan Reıat H ••r•k Vah• 
tlectdıa nra11 laakkıa4a bir laaJb 
:-ı•••t edia•ittl•· Yalan taribl•be 
~ •• caa!a malG•at• lhtiY• ecl•• 
~ iki kitap •lcucla ıetirea Ali F••t 
1. J ••rlaum, aon Haelerln hadlHb 
):' •lıltıada pek ketu• d&Yrallll'da. 
-ııat, kaim ric:alarımı kırmad1o Bu :t• iki Oa•anla Padlıabıam deni•• 

ı. birçok karanlık aoktaları aydıa
k ttı. Bu yuılaramın batından bur•J• 
... •dar olaa kıamlar blzıat kend:ıln-
·•~ ' not ettittm mal6matıa tamamen 
•t•ldiP B . ı el.-_. : u laadııata karııan uıa 
--naı d• berba1attır. Z. Ş. 

Fıkirleri sehirliyen o samanıa 1azıcı· 
larıodan Ali Kemal 

lj'blrar, acaba neden ileri galmlr 
ti? ... (Arzu} uşahane) ılnin (Heye• 
ti VUkeli kulları) tarafından red• 
dedilmesinden mi?. Yoksa, behe
mehal (Mondros) a göndermek la
tediğl Damat Ferit Paıanın, ora· 
ya gidememesinden mi, neı'•t 
et mitti .• 

Kanunu ••••inin hUkmU 

Kanunu E.asl mucibince, mı .. 
uliyeU deruhte etmiı Vükela 
heyeti, • Devletin menafiine mu
gayir olan • ( iradei ıeniye) Jerl 
reddetmek hakkını haizdi. Buna 
binaen, tensip ettiği bir ıahıın • 
hükumet namına ifa edilecek olan
b6yle aazllr bir mueJede, h8k6-
met tarafından kabul edilmeme1I, 
güç• gidecek bir ıey dıjildl. 
Eğer (Mondroı) a Ferit Papnm 
gitmeal, Paditah tarafından a-i>1-
terilmiş olan alellde bir ar-
zudan ibaret olıaydı; hiç 
1nph11lz ki Vahdeddin, bu-
nun reddinden dolayı okadar 
ıinlrl~nmeyecektf. Fa 'caaat.. Da• 
mat Ferit paıanm ( Mondroa ) a 
gitmHi, Vahdeddin için elzemdi. 
Ferit peıa, zahiren hllkOmet na• 
mma, halbuki hakikatta, ( namı 
namel padifably•) olarak (Mond
rol) a ıid•c•k. ( Amiral Kaltrop) 
ile ılzli bir mOlikatta, a1z1i bir 
muahede aktedecek, ( makamı 
hilafet ye saltanatın takvf yesial 
temin eyleyecek ) eli. 

Paditahın bundan mak1adı ae 
idi?.. Bu •ualin cevabını, biraa 
ıonraya birakacağız, ,.e yİD• hi· 
d:ıatın takibine baılayacaiaz. 

Padiph, Babıl:iden takdim 
o:unan an mazbata•ını • mecbu
ren • taıdik etmiı. Hllkômet ta• 
rafından mlllareke akdine memur 
olan Bahriye Nazın Rauf Beyle 
arkadaıları da derhal (Mondroı)a 
hareket aylemiı!erdi. 

fakat ayni abd• muharrir 
Ali Kemal Bey Ue diğer bir mu
harrir arkadap Huizce aara1a 
dant edllmiıler, Damat Ferit 
paıa ile beraber ( &tl• taamı ) 
etmiıler, ( tarafı plıaneden fbaan 
buyrulan bazı hediyeler " bebJ. 
yeteri• taltif ) ol•narak avdet 
eylemiılerdl. 

M•tbuetın HUcumu 
O g1nden itibaren •ra1a 

girip çıkanlar dejiımlfti. Şimdiye 
k dar ıöze çarpacak derecede 
teanha olan V ah~eddlnin urayı 
kapııında, timdi ittihatçılara 
muhalefeti• meıhur olan birtakım 
ıimalar belirmittl. V • ltu eanatla 

1 - ( ittihatçılıkla maznun ) 
olan kabinenin ya taafiyeei ·.eya· 
but çekilmesi. 

2 - ( Hukuka hllifet ye 1al· 
taaat ) ın, her kuvvetten astan 
addedilme1i. 

lıtanbulun Ye Beyoğlunun 

muhtelif mahfillerinde de ayni 
tekilde propaganda bava11 e .. 
mekte idi. İzzet Paıa kabioe1info 
mevkii, gittikçe kuvvetlenen bu 
cereyan karıııında birhayli mn.
kDlleımlfti. Matbuabo blrk11mı 
ile • muhalif zllmreden mOrelrkep 
olan • efklrıumumlye birletmiıtL 
Bu iki kuvvet ı 

- ittihatçılar, derhal teYklf 
edilmeli. On aenedenberi mlllete 
kuıturdukları kanın hesabı YerAI· 
meli. Ayni zamanda, etkidenberi 
ittihat - Terakkinin bellibaılı birer 
ıahsiyeti olan Hayri, CaTit, Fethi, 
Rauf Beyler de kabineden çıka
rı'.malı. Onlardan da vaktile 
lttirak ettikleri hldiıatın hesabı 
ıorulmalı. 

Diye feryat etmektelerdL 

Bu esnada, (ittihat • Terakki 
Cemiyet ve fırkaıı ) kendi 
kend ni feshetmiş, cemiyetin 
eaki rüeaaaı da, birer mektup 
barakarak memJeketi terk eyJe
miflerdL lıt• bu hidiH, Taziyeti 
b&ablltUn ale•lendirmlftl. 

lttlhatçdar mUcrhn mi ? 

Kabine heyeti, arbk mlldafaa 
yaziyetine ı•çmek zaruretini hi.
Htmııti: 

- Kanunueaall meydanda. 
Mllcrimiyetl tahakkuk etmi} en hiç· 
bir klm1e, te"kif edilemez. 

Bu adamlar hakkında henll:ı 
1&rih bir cUrfim tesbit olunmamıı •• 
tevklflerini iıtilzam edecek ıahıt 
bir ı:klyette bu!unulmamııtır. 
Bunları nasıl te,kif edebilirdik? 
Biz ikJ yllzlll bir 8İyaaet takip 
etmiyoruz. Ancak (kanun) ve 
(adalet)i muhafaza etmek latiyo
ruı. Kabinede bulunan d6rl ar
kadapmıza gelince; bunlar, vakıa 
Yaktile ittihat • Tarakki fırkaaile 
teırikl meaal etmftlerdir. 

( Arkaaı nr) 

Glll, Limon, Anber, Fujer, Şipr, 
Leyllk, Revdor, Flördamur, 

Acabadem, Akasya kokulu 

HASAN TUVALET 
YI 

GliSERiN SABUNLARI 
Hau.n Zeytin 1ağından ve Huan 
Kreminden 'Ye Huan ltriyatından 
yapılmıt olup glilerinli ve tuvalet 
için nevileri nrdır. Cildi yumuıatır. 
Güzel ve nuik ciltli kadınlara, ço
c.aklara ıayam ta•ıiyedir. AYrUpa
mo terkibi meçhul yailarındaıı 
yapılmıı sabunlar cilde muarrat 
nrecei'iaden lıualardan ••kmıwz. 
10-15·25-86 kunııtur. Toptancılara 
tenzilat. Haıao depoıu, Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

Sayfa 11 

BİBAYE 
Ba ltltanda Bergin 

Yazan: Maurice Renard TercUme eden : Hatice Hatip 

MEHTABIN GÜMÜŞ IŞIKLARI 
Amcam ( Portentlene ) bu 

hikiyeyl bOyUk baba11 ( Salat 
Girols)den dinlemlf. (Salnt Giroiı)
ye de bunu Marki ( Montbloı ) 
anlatmııh. Bu, Markinin kendi 
batından ıeçnılt olan bir biklye 
idi. 

Eter Marki bugOa bu yazıyı 
okuraa kulaktan kulağa geldiii 
için çok değitik bulacak •e belki 
de taaımıyacakbr bıle .• Eğer öyle 
ise Markinin muhterem rubu bizi 
aff et8İn. Biz bu hiklyeyl lıittiğl· 
mlz gibi yazıyoruz. 

Marki BOtiln hayahnca ayın 

glimUı ıtıklarina pek aevermlt ve 
h çbir zaman da mehtaba kartı 
duyduğu iptilaya varan bu HV· 

ırinln aebeblal kendillilnden izah 
etmezmif. 

Fakat lnıanlar ona bu ıebebl 
anlatma11 için çok rica ederlerH 
Markinin dUıOncelerl maziye doğru 
yollanır Ya o, böylece konuımıya 
baılarmıı: 

- "1815 1tneai Mayu ayında 
idi. Elbe ad&1ından kaçan Napol• 
yon Parise gltmiı ldL Bu deYlr
lerde ecdadım Montbloaların, or
manların ortasındaki ıatoıunda 
gayet f aklrane bir ıurette yap• 
makta idik. 

Annem babam ıağdı. Benden 
büyUk iki erkek kardeşim de 
Yardı. Ben de on dokuz yaıında 
idim. 

Şato bDytıktll. Etrafındaki bize 
alt olan topraklar korular çok 
geniıtL Fakat buna ratmen ihtl· 
lilin bizi attığı fakr içinde ya• 

ııyorduk. 
itte ormanların içinde kaybol· 

muı olan bu hakıız ptoc:la bir 
akpm fe•kalAde bir slyaret ka• 
bul ettik. 

BakıJmıyan harap parkan de
mir kapısanı kapıyordum. İki at
lının 7oldan bize doiria yaklq
bğuu g6rdDm. Atm birinden Ilı· 
tiyar Ye tiıman bir adam ağır bir 
çu•al gibi yere dnıtO. 

Öteki aüvarinin de u:r.un yoldan 
geldiil lb.er:•deki toz ve toprak· 
tan belll idi. 

Fakat gençti. Abndan bllyllk 
bir çe\ lklikle atladı. 

Bu lniıl görtınce karıımdaki
nin bir kadın olduğunu hemen 
anlamııtım. aert adımlarla yanıma 
yaklaştı, beni uıalc zannetmiıti: 

- Marki Evde midir? Diye . 
ıorou. 

- Evet madam babam ••de
dir. 

Diye cevap Yerdim. Bu av
retle o ırDzel kadına hem kadın 
olduğunu anladığ!mı, hem de Mar
kidn oğ!u olduğumu bildirmit bu· 
lunuyordum. 

Onu ıatonun ıömlnul:ıde at•ı 
· yanan yegane oda1ına götürdüm. 

Babam onu 1aygı dolu bir tllphe 
Oe karııladı. Genç kadın kendi
•ile baıbaıa kalmak l•ledi;inl 
aöyleyince beni odad.ın çıkardılar. 

Biraz ıonra beni, annemi ye 
erkek kardeşlerimi çağırdı ve bbeı 

- Miufirimlz Kont dö Her
moneYllle kralı ziyarete gidiyor. 
Bu gece bbde misafir kalacakbr. 

Erkek kardeperim atla mtt
ıul oldular. Sonra yeaaetlmizl 
1edlk. Daha aonra halinden pek t• 
rahat olmadıjı anlatılan mıufirl· 
mizi kocaman bir ıalona 16tl1r
dllk, bu ı•nit •lon bir yatak 
odaaa idL 

Kendisinden aynldajunız za
man ghlerindea okudum. Bizi 
pek acayip bulmuttu Y• kudiaiae 

bir fenalık yapacağımızdan UrkD· 
yordu, galiba .. 

Ötekiler yattıktan sonra ben 
de mehtapta bahçeye çıkbm. 
Genç kadın mumları ıöndllrme-
miıtl, herhalde kendisine bu gece 
blrt•Y yapılacağından korkuyordu. 

O zamnn benim de gözümUn 
anUne iki kardeıimia ba1nşlan 
ıreldi onlar ihtilal içeriılnde tab· 
ıil görmemiı, bakımıı:ı kalmıılardı. 
Toprakla uğraııyorlardı, ideta 
köylü gibi bir şey olmuılardı, 
ve ıofrada genç kadına feaa 
gözlerle bakmışlardı. 

Park menekşe kokuyordu. 
Ma) ıs ayında idik. Mehtap vardı. 
On dokuz yaıımda idim •e kendi 
kendime genç kadım bir çıl11n 
aibi aewdiğimi itiraf edfyoruıG. 

Birdenbire ae yapbiıllll bilmu 
bir halde içeri girdim. Onun 
kapııına kadar geldim Ye taban
camı elimde tutarak nöbet bek• 
lemeye baıladım. 

Bu suretle galiba iki Hat 
ıeçti. Şato ıtıkôt içinde idi. 
Dotruıunu aöylemek llzımıellrH 
benim de uykum gelmitti. oa. 
kapaklarım tam kapanmak Oıare 
idi ki birdenbire ienç kadmıa 
kapııı açıldı Ye kapının çerçe• .. 
ılnde o göründll. Sual dolu 
ıözlerle bana bakıyordu. 

Tabancayı kendime doiru 
çevirerek: 

- Korkmayınız Madam.. Ka· 
pınızda nöbet bekliyorum. 

Dedim. 
Yllzllnlin çizgileri yumuıadı. 

Bir ikl adım geri çekildi. Ben de 
onu takip ederek odaaına ıirdlm. 
Yere diz ç6klp elini 6pt0m. Bir 
taraftan da oaun odamna pip 
ıirmedijiml duyan oldu .. 
diye geceyi dinliyordu-. Şato 

allk6t içinde ldL Y abus rtlzslr 
bahçedeki ağaçlan aalbyor• 
Mumlar dibine kadar 7aamıı •• 
aönmüıtu. Pencereden içeri mela
tabın ııığı doluyordu. Genç kadın: 

- Nöbet mi bekliyordun, yokta 
odaya mı girmek iati1ordun? 

- Yemin ederim ki.. 
- SU8 yalan yere yemin etme. 

Demindenberl kapı tokmağım ç .. 
Yiriyordun. 

Kapının tokmağıaa ıayrilhtl
yarl baktım ve: 

- Aman yarabbi diye baiu'
dım. HllA tokmak çemllyor. 

EYet fllpheye mahal yokta. 
Kapının önünde bir lnaan varda 
ve tokmağı o çe•irlyordu. S.. 
kimdi? .. 

Genç kadın 1ararmı1b. Baaa 
aarıldı. Fakat ben de o and. 
muammayı halletmit bulunuyor
dum. 

- Korkmayınız dedim tokmak 
oynamıyor. Mehtabın ıııtı ile tok
mağa ak•eden yaprak ıölgelarl 
rllıglrla hareket hiuhıl Yeriyorlar 

Ve onu kollarımın ara11ncla 
pent'ereye dotru g&tnrdlm. 

On Hkiııind Lul bu ı•ceclM 
ylb ,an ıonra tahta 
çıkb Y• o zaman babam bize 
bu genç kadının o gece karala tok 
fazla bir para 16tliren baron (F •• ) 
oldujunu anlatb. Bu parayı Bor
dodaD Pariu ı&tUrmekte ldL 

* Ayni ıenenln ajııltoa ayıada 
ben aaraya paj olarak çajmlcbm. 

Ve ondan monra da lft• bltla 
etimin, doatumun lmrucllii bta 
mHlejimi, tGhretimi yapbm. 

Mebtaban fllmlq lflldarını çok, 
amma pek çok aevme1e bakkam 
yok mu 1 
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Okuyucularımızdan Aldığımız Mek-
tupları Da Şimdi Basıyoruz 

General 

Son 

Klzım Karabeklrln 
mektubu 

Posta gazetesine 
Erenköyden 16/2/1934 

Efeadim; 
ittihat ve tarakkinln ilk teıld· 

IAtmda bulunanlardan henllz ha
yatta olanların ve ölenlerinin men 
ıupları nezdinde bulunmaaı tabii 
olan hatıraları ve vesikaları neş

rolunup lizım1 gibi tenkit ve mü· 
nakaıa edildikten sonradır ki o 
cem.iyetin bir tarihi yaulabilir. 
Henüz bu neşriyat yapılmamıt 
o:duğundan tarihini yazmak za· 
mana da gelmemiıtir. Gazetenizde
ki tefrika bir hayli zatların tifabl 
veya tahriri ifadesini ve şimdiye 
kadar neşir olunan birkaç kitap 
muhteviyatının hulbasmı havi ol· 
makla beraber u ittihat Te tarak
kI ., cemiyetinin tarihi olamaz; 
fakat tarih için bir unıur olur 
ve şUpheslı ki bir hizmettir. Bu 
hizmetin yanlıı Ye kusurlu ifasını 
siz de fıtemez&infz. Bunun için 
tashjhfni rica ettiğim noktalar 
hakkındaki cevabınızın bakikatı 
tenvir •tmediğinl izah etmek za· 
ruretindeyim. Şöyle ki: 

1 - Mahmut Şevket Paıa 

karagihlle birlikte Balnrköyden 
Sirkeciye gelenleri yazdığınız 
aatırlarda aynen şu cllmle vardır: 
" ikinci orduya menıup Şevket 
Turgut Paıa ve maiyetleri zabt. 
tanı ,, Ben Şevket T urğut Paıa 
ve karargahının JO ve 11 Nisan
daki yerlerini yazarak hatanın 
taıhihlni rica ettim ve " fırkaıı 

Beyoilunda müsademe ederken 
kararglhının Bakırköyde bulun· 
mesını ve akıam UstU Hareket 
ordusu kumandanile trenle Sirke
ciye indirilmesini doğru telikld 
edenler o zamanın kumanda ve 
erkAmharblyesini haksız tenkide' 

yeltenirler. ,, dedim. Siz cevabı· 
nazda ıöyle yazıyorsunuz " Iatan
bulun muhtelif yerleri iti•l edil· 
dikten sonra ( Bakırköy ) den 
trenle ( Sirkeci ) istasyonuna ge
len zevatın yUkaek kumanda 
heyeti ile mahdut birkaç zattan 
ibaret olduğunu kaydetmiıtik. ' 
Bu, herkesin malumu olan bir 
hakikattir. Bunda kollara filen 
nazaret ve kumanda vaıifeslle 
muvazzaf olan ve hareklt e1na• 
amda vazifesi baıında bulunan 
erkamharplerl tenkide maruz 

bırakacak bir mana taaaYvur edi· 
Jernez. ,, Bu sözler hatayı taahih 
değildir. Eğer fırkası ( Beyoğlun· 
da ) müsademe ederken Şevket 
T urğut Paıa karargihfle ( Bakır-

köy ) de oturup milıademeler 

bittikten sonra akıam üstü ordu 
kumandanile birlikte ( Sirkeci ) ye 
geldlae ağır bir ' tenkide hak 

kazanır. Bu maddeJİ kapatmak 
için tekrar ediyorum: ŞeYket 
Turğut Paşa ve karargAhı 
müsademe günU olan 11 Nisanda 
fırka<sınm içinde idi ve Pangaltı
daki Harbiye mektebi karargah 
ittihaz olunmuitu. Zatıalileri yan• 
hşhkla bu karargahı(Bakırköy)den 
Sirkeciye trenle getirdiniz. Bu 
hususu sarih olarak tashih huyu· 
runuz. 

2 - Yıldızın Enver Bey ta-

1 

rafından lşiall • meseleıi: ben 
11 Enver Beyin yalnız 11 Ni1&nda 
f11ka emrinde bir kol kumandanı 
olarak bulunmut faka aktam u .. 
tU ayrılmıı olduğu ve " 13 niaan 
da farka yıldız hareketini yapar
ken Enver beyin bulunmadığını ., 
yazarak tashih rica ettim. Siz 
ıöyle cevap verdiniz : .. Halbuki 
taıkııla ve takıim mUaademele
rinde iş başında bulunan birçok 
Umera ve zabitanın En•er bey taı· 
kııla müıademeıinde bulunduğu· 
nu .. ,. Tatkııla ve takıim mUıa· 
demeleri bı!tka 11 nisan mUsade· 
meleri baıka değildir. lkiıi aynı 
ıaydir. Bunu da tashih buyu· 
runuz. 

Meaele Enver beyin kıılalar• 
daki müsademe günU olan J 1 ni· 
san akşamı fırka emrinden çık· 
mış ve artık bir kumanda sahibi 
olmamaaıdır. 12 ni< an böyle geç· 
tiği gibi 13 nisan yıldız işgali 

günU de böyle geçmiştir. Tashih 
buyuracağıı ız nokta budur. Bu 
hususta yeni bir veı:ka olmak 
Uzcre bir zatın hatıra defterinden 
el yaz:sile yazılmıı birkaç satır 
yazıyorsunuz. Bu hatırada yanlış

lık vardır. 12 ve 13 nisan gün· 
lırlnln hadiselerini tafsil edersem 
hatıra sahibi de vazfyeti tahattur• 
la icap eden tashihleri yaparlar: 

12 nisanda Şevket Turgut 
paıa ile erkAnıbarbi olan ben 
Harbiye naıaretlnde hareket or· 
dusu karargihma gittik. Mahmut 
Şevket paıa ile hareket ordusu 
erkAnıharblye reiıi Ali Rlza paıa 
hareket Uzere idiler. Yıldız bare
kAtının Acilen icrası IUzumu hak· 
kandaki tekl:fimize karıı hazır 
bulunan üçUncll ordu erkAnıhar
biye reiıl Pertev paşa ile karar· 
laıtırmaklığımızı emrederek gitti· 
ler. Pertev paıanın odasında ma· 
&B81mn karıısına Turgut paıa ile 
birlikte yanyana oturduk. Pertev 
ptşa yarınki 13 nisan günU fırka· 
mızla yıldıza yapılacak hareket 
emrini kendi elile yazdı. Bu, ordu 
makamının •ereceği emir değil 
Şevket Turgut paıanın vereeeği 
muf aual fırka emri idi. Sıra im• 
zaya geldiği zaman benim aabrım 
tükendi ve kendilerine: u Müsaa· 

de buyurun da imzayı olıun fırka· 
nın kumandanı atam! ,, dedim. 
Cevaben: " Monşerl Ben ıema 
taraftarı değilim. ,, diye hiddet 
buyurmakla beraber bu hakkı 
teılim ve emri ŞeYket Turgut 
Paşaya imzalattılar. 

Harbiye mektebindeki karargi· 
hımıza avdette kıtaata IAzımgelen 
emirleri verdik. 

13 Nisan erkenden (Yıldız ) a 
hareket ba~ladı. Fırka karargahı 
hareket Uzere iken Pertev Paıa 
Hazretleri bir araba ile Mektebi 

Harbiyedeki karargahımıza geldi 

ve ıifahen şu emri tebliğ etti: 
11 Harekatı tehir ediniz ve yeni 
emre intizar ediniz! ,, kendilerine 
hareketin batladığını söyledik. 
"0 halde acele kıtaatı eski vazi· 
yetlerine getiriniz! ,, dediler. Bu 
vaziyetin zabitan ve efrat araaında 
türlü tefsirlere uğrayarak fena 
bir netice vermesi ihtimalini ve 
yanoa kadar Yılclazm yatma 

J 
edilmesi ve mUnaaebetsiı hAdlse
Jerin vukubulması ihtimalini izah 
ile dün verilen emrin geri alın· 
masındaki sebebi sorduk. 

"Hareket orduıu kumandan· 
hğmca yeni emre göre hareket 
olunması isteniliyor,, dan başka 
birıey ıöylemediler. Şevket Turgut 
Paıayı maruz kaldığı mUşkUlat
tan kurtarmak üzere bu ağır va· 
zifeyl ben deruhte ettim, Pertev 
Turgut Paşalar harbiye mekte• 
binde kaldılar. Ben zırhlı otomo• 
bil ile Yıldıza hareket üzere bu· 
lunan kıtaat nezdine gittim. Per• 
tev Paşa, ben ge'lnceye kadar 
bekleyeceğini, kıtaatı eakl vazi· 
yetine getirmek emr:ni vererek 
çabuk avdetimi iıtediler. 

(Ihlamur) deresini geçip yıldız 
yokuıunu çıkmakta olan kolun 
batına kadar gittim. Alay ve 
tabur kumandanlarına vaziyeti 
anlattım. F evkalAde meyus oldu· 
lar. Eunu işiden zabitler de dRhi 
hırıltı başladı. Değil g~ri dönmek, 
durmanın bile fena netice vere· 
ceğini görimce mes'uliyetl üzerime 
alarak ilk mektubumda tafsil 

ettiğim veçhile harekatı ikmal 
ettirdim. Sizin işgali taıvirlnizde· 
ki harbiye mektebi efendileri bah· 
sı da bu günkü hareket içindedir. 

Yıld1zın Enver Bey tarafından 
işgal olunmasını ittihat ve Terak· 
ki merkezi de istiyordu 13 sabahı 
bu lıiaHo vaki olmasına onlar da 
kızdı ve bir propaganda ile olsun 
daha evvel Enver Bey işgal etti 
diye şayiat yapıyorlardı. Not 
defterindeki aehiv bunların teairlle 

olaa gerektir. Yoksa Yıldızın 13 
Nisan sabahı fırkamız tarafından 
lıgaline alt deliller mllteaddittlr: 

1 - MemJuh paşa 13 Nisan 
gUnn fırkamız kaıtaatı yıldızı 
tamamile işgalden ve fırka karar• 
gihı &ergi karşısına nakilden 
sonra buradan Harbiye nazaretine 
tarafımızdan gönderilmiıtir. Mem
duh paşa fırkamıı kıtaatı gelinceye 
kadar Yıldızı muhafaza ile meş· 
gul olmuştur. 

2 - Tefrikanızda bahsettiğiniz 
Harbiye mektebi efendileri 13 
aabahı emrimizde olarak Yıldız 
hareketine i9tirak etmiştir. 

3 - işgal hadiıesini Hareket 
ordusu kumandanlığı, Yıldız tel· 
irafhantsinden Şevket Turgut 
paıa imzasile çekilen ve fırkamız 
tarafından iıgal olunduğu sarih 
olan telgraftan haber aldı. 

4 - Emir hilafına Yıldızı 
fırkamızın işgalinden dolayı tees• 
sur telgrafı bize geldi. 

5 - Baıkatip Cevat Bey 13 
Nisan öğleden sonra sergi karşı· 
sındaki karargahımıza iki kere 
gelerek emniyet ve Iaıe mesele· 
ıinl bizimle görlitmUştUr. Eğer 
birgün evvel Enver Bey saraya 
girseydi meaele onlarca halloluna• 
bilirdi. 

6 - Aynı emri alan Enver 
Bey de 14 ıabahı yapılacak olan 
harekAta iştlr6k için gece me· 
mur olduğu cepheye gelmiş ve 
yıldızın iıgal olunduğunu görünce 
ferden saraya girmittlr. 

7 - Bunlardan başka Şev• 

ket Turıut P•ı•nıa yaldaa bar .. 

Nisan~ 

Yeni ,... oyadları 
Yeni Soyadı Alanların İsi mi erini M 

ğıda Neşrediyoruz 
lstanbulde ve dlDer 'ehlrlerde 
Kok ve maden kömUrU tUccarlarm
dan bay Cevdet Hakkı ve aile efradı 
Cebe, Samıun buğday pazarında 
ıiğara bayii Hakkı oğlu Mehmet 
bay Remzi annesi ve kardeşleri 

Taner, lnegöl Sinan bey mahal
lesi bay Rüstem ve oğulları mal
tepe asketl lisesinden 2733 bay 

Mu11tafa ve Ankara harita umum 
mUdUrlük ıube 5 de bay lbrahim 
BilgetUrk soy adlarını almışlardır. 

Gazetemiz yazıcılarından bay 
Vamık Faik evTelce aldıj'ı Uğur 
ıoy adını değiştirerek Gezer ıoy 
adını almıı, Eıl bayan Suat te 
ismini Çağlayana tahvil etmiştir. 

Gerede' de 
Gerede ( Husuıi ) - Demirci• 

ler mahallesinden lsmail oğlu 
Tahsin Akartürk, Salih oğlu 

Muharrem Aslan, boyacı Oıman 
oğlu lbrahim Çelen, Orta mahal· 

ledeo Meddah oğlu Ismail AkgUn, 
bay Yusuf AkgUI, Atçı oğlu 
kasap Hüseyin Atçı, Çakır oğlu 

Mustafa Çakır, Gizler mahallesin· 
den A\·ar oğlu Yuıuf Avar, 
Karagöz oğlu KAmil Alkan, Ka
biller mahallesinden Macar oğlu 
Faik Acar, şekerci Kbım Bık· 
maz, debbağ Yusuf Baıdemlr, 
Çev:k oğlu Halil Çevik, Çetin 
oğlu crşçı Ömer Çetin, Seviller 

mahallesi!1den Alemdar oğlu Ziya 
Bayrak, Ömer Bey oğlu Lfıtfl ve 
oğlu Necati Başer, tekerci Yusuf 
Çalabir, Cindar o§'lu Mehmet 
Cin, GlSçbek · oğlu lsmaU Çekik 
ıoyadlarını almışlardır. 

Kozluda 
Kozlu - Dispanser baı dok· 

toru bay Reşat Tan yeri, dlspan· 
ıer doktoru ve ıpor kulUbQ reisi 
bay Hayri Ôztürk, dispanser ec• 
zacııı bay Rıfkı •e oğulları Ôgo-

ketini resen yaptığından dolayı 
istiklAI harbi esnasında vahded· 
din tarafından divanıharbe Teri· 
!erek mahkôin dahi edllmlı 
olduğunu ilAve edeyim. 

3 - Bulgarların yıldız hare• 
ketine ittirAkine gelince: 

Evvel& bunlar hakkındaki 

malumatımı ıöyleyeylm: 10 nisan 
akşamı kararglhımız Sllihdar· 
ağadayken Enver bey neıdimize 
geldi. Beraberinde getirdiği 

Sandanıkl çetesini taktim etti. 
Bunlar hakkında kendiıine şu 
teklifte bulundum: Bunları ge· 
tirmeseydin daha iyi olurdu. Bu 
mUcadeleyl bir tUrk davası 

olarak halletmek!iğimiz lazımdır. 
latan bul kıtaatı bunlardan ha· 
berdar edilerek mürettep bir 
oyun olması da nazarıitibar• 
alınmalıdır. 

Enver Bey Cevabında onların 
mliracaatım kıramadığını, aynı 

zamanda avcı taburların bomba 
kullanmak huıuıundakl maha· 

retlerin• ancak bu komltecllerle 
mukabele edilebileceğini düıUn· 
düğünden gelmelerini kendisi de 
muvafık ııördüğünU bildirdi. 

Kartı tRrafm topçusunu naııl 
felce uğrattığımızı ve mukaveme• 
tin ancak kı{lalarda olacağını, 

avcı taburlarının bombalarına 
kartı topçumuzla işi hal edeceği· 
mizi izah ederek Bulgar çetesinin 
mUsademeye ıokulmamalarını, 

bunların vereceği zayiatın aleyhi· 
miıe kayıt olacağım söyledim. 
Enver bey mütalaamı tasvip etti 
ye bu huıusu nazarı itibar• alaca• 

naran, maden memurlannd .. 
Osman Soysal, bay Eşref G'll 
bay Mehmet Ali Utku, b•1 
ayyup Atay, bay Refik Bayıl 
tel yazııında bay Hakkı Çi 
bay Kemal Can, telefon 'JIJ,, 
bay Mahmut Özkan, hat i;t# 
bay Aziz Ergin, orman •" 
tarından bay Şükrll Yazıcı, 

Mehmet ve oğlu Bekir usta 
b'ek, GUmrUk memuru bay 

Denk, bay Ahmet Muhtar "1 
kan, nahiye mUdUrQ bay S~ 
Ye oğlu Hulftk Aksu, Alab~ 
ber bay Ali Üzgll, Kozlu P'_. 

ler bayii bakkaliye ve mD/J 
Ihsan Onurlu, bakkal Muıt~ 
k!irdeti Şirket ambar 'JIJ,,.. 
Abdullah Oduncu, kıs-' 
mUdUrll bay IhıaÖ Soyak, tJ 
kireç tUccan bay Muıtafa 'ff 
bay Halim Onad, Saltll tt1 
Jarmdan bay Sabri "öl 
madenci bay Haydar Uılu, 
dencl Ihsan Alp Özalp, DJtll 

ve kahveci Kadir YO Hasan q 
makkaya, taı kömllr memurf 
Ali Türkoğlu, Anbar llJ,I 
Bay Hasan Kıvanç. KömOr it 
muru Te •ti bayan Kemal 1~ 
madenci bay Zihni, bay .,. 
bay Remzi Tekin, ıekerd fP 

babaaı Ali, kardeıl Ali ~ 
kömür lı den bay lhaan ye 

şi Esat Şenol, maliye ta~ 
bay Osman Ye oğllan JV 

Niyad, Enver Mocan, direk 
hendlsi bay Mehmet, bay M 
Yöden, lohlıarlar memuro 
Ali Aykırı, çay cumalı Af 
oğlu Ziya, Fehmi Diril, 
cu bay Sebrl içer, Halil 

otlu Muzaffer ve kard 
Hüseyin, Salih ustalar 1' 
ıoy adlarını almıılardır. 

ğını Yadederek ayrıldı YI 

ce hareket ettiğini de 
öğrendim. Mtıaademe yeri 
bazı halk ve hatta ecnebi 
bir bile yaralandığından 
ların birkaç ıaylabnı g 
esaslı mUıademeye aevk ol 
ları zan olunmamalıdır. 

Yıldız harekAtını ılı 
tasvir ettiniz : 11 Önde 
çeteleri olduğu halde yıldııll' 
rafı sarılmıya baılandığınd,. 

Diğer bir cOmle : .. Bulı-' 
telerinden "e gönüllDlerdtO 
rekkep bir kol hamidiye c• / 
karşııındakl tallmhaney• 
mişti.,, ~ 

Sarayın itaall için de ı '' 
mukabil Sandaniskl çe 
mensubları doğruca ına 

hümayuna dalmıılar. Kaıa 

sıyırmışlar. ,, 

Ve en nihayette dahi: '' 
buhran geçmiş Enver v• 
Beylerle beraber baıı zabi~ 
aaraya gelmitti. ,, Diyerek 

ve Niyazi Beylere Bu'gar " 
istinadgAh göstermeniz v• 
iıgali kahramanlarım her 

başında Bulgar çeteleri 

Uzere takdim etmeniz 
olmadığından tashihini 
etmiştim. 

Siz hilsnüoiyetle bu ;r1 
işe başladınız. Tabii taıhl · 

memnuniyetle kabul ed• lb' 
ittihat ve terakki tarihi • 
takdirle bu eserinizden d• 
de edecektir efendinı. tı1' 

Kazım /(or• 
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Deli Aslanın Ataları Türkmen Beyleriydi 

O zamaa bir ..... •lfre
ıesial yarlp lt•y• ıeçtllderl, 
uzaklardaki bir Macar palaap1 .. 
na yaptaklan bukmclaa yarala. 
bereli, fakat tutuk, cluyum1uk l 
ala)'IDI kaah kıhçlarınm t...U• 
ılrerek dandlklerl Yaldt kallra
manhiJn bitin ıereklerl yerin• 
ıetirBmit Ayıyor, arbk .... 
dltflnmllyorda. 

Dell Aılama aerllad U.pla· 
nada ıeçirdlfl .,. IMt alb 198• 
ıtrt1D8ft6 lota ltlr samandı; an
cak ylz ,.ııara 11famayacak faei
alarla dolu ldL Bu facialar d•li
kanlıom beyaiacle slt side J•P
yeni ıarlfler, cllftblceler DJ•• 
dırmıttl. ( Subuakamn ) en ı,ı I0-

)'11Ddaa ve o samana ıan çok. bllp 
U bir babama talalll v• terblJ.. Vıyaııa Mnhuaralarında bilyök rol oy· 
llile yetitmll olaa clellkaah yU. nıyan Alman pnulerhadea Ştarhembers 
nazca yijitllk dlleifle ,aallll ola- herifler oalan da k .... ler; Genç 
rak deli bllDttn• pmlt ile ele kadıalan da ylzlerln• hiç bak· 
dlflaceli arkaclqlMuadaa tok madan, ellerini hiç atrmeclen 
,ebeldf. çocuklar •• ihtiyarlarla beraber 

parçalaAJarchl 
Kanıtıjı ilk almalarda ll•eer Diye kuduruyerlarda. 

lılylerine brfı çok -1 clawraua 
bislm tatar lhadlerlle l.W. ... itte ıimdi ele bay• Jllrek 
hç kalaca plmiftl. O •••• paralayıcı bir korkunu çirkin 
ODUD kaı...aa tire s.rp.rda b- ye ifrenç Jllıl, ka.,....cta dir 

• dmlarm eair edllm..t bile Jlilt- lerlni ptererek •ntmıyor mu 
ille a,....cta. Ancak iMi .... idi? O, ltaau pek iyi biliyor, 
imlan ,...., ...,...... J•ftl ıı...,_&. Halbuki: Şurada. 
,..., lr... c• ..,d...._. 1ı.,..11acla Mr çocuk meYlnci, 
c1a ... ı.- ,..ı.yorcla. Hele 1&flıjı De Ji)da• stılu, pehlivan 
..._... ........ .,.. ... lioyaaa lmret.rek ~yen bu 
...._. ~ -.. .-. paç ..,,w llarat IMa •edin ak-

•r••ace, .... •••••• •••... lnMi bll9 ,.tinmlyorchtl.. Sa••• 
paı. sin alr• .......... clellr caa veraiye alıtmlf bir ulusan 

SON POSTA 

lngilter• 
Kupası 

( Bqtarafa 8 laci Jlad• ) 

uy111m .olaçık Bizi&)' yapmıtbr. 

itte bir futbol boru11 halin
de deYam edea lngiltere lik 
maçlanndan ufak bir bllbço.. 

laaftterede ilk maçlan hari
clade yapılan •• bltla lntlltere
.ıa blJlik bir alaka ile bekledlil 
o,..ıar da kral kupuı aa.Ue 
Japılan maçlardır. 

ADAPAZARI 

TORK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,200
1
000 TDrlı Lirası 

TUrklyenln her yerinde 9ub• ve muhablrlerl vardtr. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lıtanbul Şubeli: Telefon 22042 
Galata Şubeli: T elwon 43201 

Kupa maçlannın ehemmiyeti 
en ldlçtlk takımlardan baıhyarak 
nihayete dojn sittikçe blyll-
•ffidlr. bup Vembeley atadyomacla ecl.e~ kapa pmpiyo .. u olmuftar. 

Inıilterede ilk maçları Yeaile- blrind likte d6rdllnel olaa Ş.. 8a maçta 87.740 aeylrd ba-
.U. 88 takuma brfalatmall her fild Vanıdey ile ilkte. yedinci luamUftar. 
culnartell &iledu ıonra muhtelif olan Veıt Bramviç Albion ara- Admirı - Kopınhak 
ahalarcla olur. Kupa maçluı da ıında yapdacaktar. Bu maçın ıall- Daalmarkada paıkalya yortu-
tandm eclllea fiptlre .,are oy- bl lngiltere kırahna oyundu •oma lan mlnaıebetlle Oç maç yapacak 
aamr. Her a)'ID Uk haftua kapa takdim edilir talama kupa, oyma- olan Vlyanuın Aclmira takım 
maçları fçla aJnlmlfhr. Kupa culara da alba madal1alar Kopeüak mllhtelltini O • 8 1 ... 
maçlanada berabere kahndıla Yerilir L 9'1ttir .. 
suwa laafta ara• p,....ba ..._. """9• ViJlnl Ttrııvılan 
sblel'IJ ba oyanlar opamlır. lıkoçyacla Profeıyanel fütW ViJana tarn•am için prpapa 
Uk •• lmpa maçlarmua her ha- bpa maça Ham;doa Park ltacl- Raplt Çeklwhl Sparta takımını 
si bir Hbeple tehir edBcliif pek yomunda yapılmıtbr. likOÇJa 1 • 2 maif6p etmiftlr. Aynı tur-
ınderdlr. Aylarduberl 0111anan liklnde ea baıta giden Rampn novada AYUatarya takımı ela 
ilk maçlan arbk IOD ,a.Ierlal takımı aynı ilkte d6rd6nctl olu Çelderla Sparta takımını 2 • 4 
JallJ•· Kupa •açmm finahda Hamiltcm takamam iki bir matlGp yenmiftir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Çocuk Haftası-Kumbara Haftası 

aete ltaflaclı. Bunala beraber bu taze dah, cenıin, ka•ganın 

·oil)ü .. · •'•'~··-d·---~".t!llııJ~•P.,J!'!Aılıtlllllli-··lilalam pjraaıe bili1~!iltb~"""~'*"·~ 
pçlme ............ iti .,. 
maa kadıa Ye çocaklaruu k...
hk olara1' llcllr••i• eli Yaraak 
kadar kalbini ıertleftirememlttL 

.. ... 
Deli Allama atalan Anaclolu 

Tlrbaa .. yleriaducli. Bl)'lk 
babam ltltla 01 .. lı erkelderll• 
Ka•unl Slle,.an deninde Macar 
•• Almu cuklerlal yap•• blJlk 
ordalaramdan birlacl• bula ... 
yordu. ( Sabulb ) blelile ,.._. 
lanmn ahamamtla ....... b1J1k 
yararhk!anna karfl, kencli.me' 
qlretlala blylk .. talrmfa. 
pllp ohlr•ak e.re ..._.. 
lcaleal Sipahi ...... ..U.lfll. 
DeH Aslaam detlnlnln 5.abulkaM 
, ......... beri ,... ,.. 
1ıa-.. Wr ..... •r-iftif .faka• 
An.dolu ı•kr• ~ 
••rtlii'L kaclma •• lalaDa brp 
••Jll aca• daypaa blaltrel 
1eaeaia b1raJdıiı birilmİf temelli 
bir .ıru olarak Deli Allan• 
bQJiliad• lılll , ... ,.- ş. ka
dar •• ki: Bu .,.......a ,.nan 
IODuacla her llacara, ._ Alla
._ Hanata bl1I alaayebll bir. 
••• .., •• ı. ltqlachi* .... , •• 
ha dlplanlana kahpece lflerl 
lraqamnlla çok aa 1C almaklP 
kenclialnl pek slÇ tuta&iliyorda. 

Onun en ziyacl• ,actme ıfdea. 
•nu ideta delice k11dıraa t•1• 
TOrk kachnlan.,aa. Nem..Uleria 
ayhldı yaya askeri il• •• kaba 
Harvat tlfekçilerl -.e ••P' 
Macar 16valyelerl elinde slr .. 
ceji hakaret ldL 86yl• faciaları 
daha doıtınllrken kaDID•, ,.,.. 
iln• alevler ıaçıhyor, alnı, yaaö· 
lan tutuımağa, f6ılerinla içtal 
batı bir bulut ıarm.Ja b.,ıa
Jorda. 

V o zamanı 
.. 'Olur, a.ri kahte 

bir ...... lmqua ,.,__ ..... 
iç dlrt kahramaala korayabllmek 
vardı; lllkllsli, Deli Aalamo yapbia 
gibi iç dlrt Almanı kale bede
ainden hend•i• fırlatmaktı. •• G&o 
zlotla ininde ,UU. ldpe1-. 
klplren Macar ati...., ......,._ 
llzerlacle pulıJıa llalıçlar, topalar 
•• tolıalana tllerbule kanla ıar
p.r doJllflJOrdD..• 

Deli Alıla .. tla aa &lliln
celerl ile b8ra'- pnı llpabl 
..... tapaahtm•· ..... im....... ; 

- Dotr....., benim ıe•ç br
da•, dopaal daha. dDtBnGle
cek blrt•Y 1old.. 

Dedi •• ona omımma atar 
elile okfayarak a1nlclı. 

2 

TaUt Y•rl··•• 
"Deli A9lan,. acili• tanıdıia

IDIS lrabraman Subulka kalellade 
•• 1akıa kalelerde delil, hatta 
Budla sibi bir beylerbeylik ıeh· 
itad• itil• JlzlD• karp .. deli " 
diye çalaracak kabadayılar belki 
ikiyi ı•çemezcli. Delibala batla 
oralarda " Allaa be1 " dL V • bu 
.. bey ,, iki onua kallr•••'•lt
na ye bBkOlma biJeiin• kup bir 
dalkavukluk cletil, yakanda de
diğimiz ı·w bir tlrkmu beyi •• 
aipahl beyi otla oldup için baha, 
ana mtruı idi. Alılan beyin ta 
çocuklupndanberl yaphia bir 
takım ıaıı!acak ifler oaa her 
memlekette ki iımi •• deli ., adım 
kaıandaranııb O samalarm •• 
tarihimizin bu .. Deli ,, llkabıada 
çok kerre en 11bek •• orijinal 
bhramaalana ... eılz •• 
•• b bulaWili91s. 

( M.lr ) 

Siz de yavrunuza iŞ BANKASINDAN bir 
B u • B a. A alınız. Gelecek sene bu hafta 
çocuğoDDZD;D da birikmiş birçok parası olacaktır. 

----·- --
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BUyük tarihi romon 27 ·4 - 93;; 
Bir Fahişe ile 
Evlenmek 
Günah Mıdır? 

Bir lngiliz Gazetesi Biz 
Seyy~h Gönderecek.., ER GÜL 

Mııharrıri : A. R. Tefrika No.: 87 
. Ankara 26 ( Hususi ) - An- V • dahilde lstanbuldan bar 

( Ba,tarafı 5 :ac:i yüzde karada bUtün vekaletlerin birer lttyarak Türkof:si şubelerini I ıl 
gören, etraftan mUtemadiyen ezl• mümessili ile, lıtanbul belediyesi lece teıkilitlandıra~~ğı~. i:-Ölüm Korkusu!. 

Esmer Gülün Dudaklarında Kahkaha İhtizazı Sönerken 
"Bire Deli Veli l Ölüm Elbet De Fena Şeydir~' Dedi .. 

leo zavallı bir vaziyete dUıecektır. ve Turing kulllp murabaslarmdan b~lda eaki liman ıırkeb bb " 
milrekke t ı Turizm ko- kiralamak va alt imamda P" 

Binaenaleyh bu kızla evlenmek mııyonun':.n °~,~~=~i, en çok lı· rlst~k kısım ~aıife~ini de gö:~ 
lstlyoraamı, evveli. ailenizden bul ıibi seyyrhat ıehirlerimfzi vazıyett~ ~ımendıfer ve al•dj 

Ölürken olsun, hasr .. tin 
acı!arını çektirme. '; ek, 
iııkı m~s'ut e> le. Ondan E.o ıı ra 
da, iıtersen deryayıgufranına 
at.. istersen, narı cahimlne gark 
et, ornda ııabfıt eyle •.. 

* Aradan günler geçmiş, ihtimam 
ye tedavi sayesinde, Deli Veli 
lyileşmiıti. İşte bugün ilk defa 
olarak onu ayakta ııörllr glSr· 
mez., Nedim Efendi de kal binde, 
aonımz bir meserret hissetmişti. 

Revakın bir köşes:ndeki sedire 
yerleşen şair, neş'eli bir aeale: 

- Gel bakalım, Deli Veli. 
Şöylece karşıma geç. Sen kahval-. 
tını ederken, ben de bir ıUkran 
badesi içeyim •.. Hadi, Esmer Gül •. 
Tez bana tatlıca bir ıarap ıun. 

Demişti. 

Do i Veli de büyUk bir snlnç 
lçindo idi. Sonbaharın ılık gOneşl 
altında solgun bir ~üzellikle reva• 
kın direklerine sarılan yediveren 
gUllcrine göz gezdi. Ve ıonra 
nazarları, Esmer GUllln henUı 
ıönmUş bir ateş koru gibi parlı· 

yan gözlerinde temerkllz: etti. Du· 
daklarındaki tebessüm ıcniıledi. 

Derin derin içini çekti. 
- Efendi!.. Ölüm, çok fena 

şey. 

Dedi... Bu ıözlere karıı Eımer 
Gtil, parlak bir kahkaha koyuverdi. 
Gülerken, nar gibi dudaklarının 
arasında donuk bir inci beyaıhğı 
gösteren diıleri, her güzelliğe 

karşı kalbinde coıkun bir cezbe 
duyan bUyük şairi, iliklerine ka· 
dar titretmişti. 

Esmer Gülün, dudaklarında bu 
kahkaha ihtizazları liÖnerken: 

- lıahl, Deli Veli!.. UlUmUn 
fena şey olduğuna, şimdi mi 
akıl erdirdin. Hani, kuıağını yer· 
lerde sürlly.ilp, yok mu bana bir 
beli; diye bağırıp gezdiğin gün• 
lerl unuttun mu? .. 

Deli Veli başını çevirdi. Bu 
suale cevap vermedi. Elindeki 
ekmek parçasını, ınzılmış bula 
batırarak, sl>zU baıka mecraya 
sUrUklemek istedi: 

- Y oldaşla.r gözümde tütü
yor. Kimbllir benim için ne kadar 
tasa çekmişlerdir?. Belki de, ıssız 
bir bucakta can Yerip, kurtlara 
kutlara yem olduğuma hükmet· 
mlılerdir efen dil.. Acaba bir 
değnrğe dayana dayana gitsem mi, 
derain?. 

Buna, en evvel Eımer GUI 
itiraz elti : 

- Sen ne deuin, Deli Veli?, 
Söylediğin ıözU, mecnun bile 
ıöylemez. 

Nedim Efendi de Esmer Gil!Un 
ı6zlerine hak verdi: 

- Hiç öyle §ey olur mu, Deli 
Veli?. Daha henüz bugUn )&tak· 
tan kalktın. Hele dur bakalım 
beı on gUn geçsin. Dizlerine 
biraz. derman gelsin. 

- ikinizin de hakkı var nmma 
efendi... Y oldaılan da biran en el 
sevindirmeyi düştinUrUm. Acep 
bir haber 1alıp pençe Mehmedi 
o!ıun getirtmek mümkün olur mu? 

- Eveti. M m 1{Un.. LAkin 
ıu var ki Deli Veli.. Esmer GülU 
saray takımı arar dururiar. Eğer 
senin burada olduğun ıayi olursa, 
hem hanemiz, hem de dilivirane· 
mız harap olur. 

Bu ıözU:ı de hak. efendi. 

Ancak şu var ki, bizim yoldaılar; elikadar edecek lı.ararlar üzerine idarelcrımfzıa ac•.ntalarını d 
uzaklaımalı, onu tamamen yab.11ncı hale aokmak aynı zamands ~ aırrı siper etmuini bilirler. Hele temerktız di o ' f/llJ 

b · · ve ayrı bir muhite götürmellıiolz. D"nya ekrırz,· r.,. rinde ronu gel· yfik ticaret ve turistik bir ıt enım içın, ser verip ıır vermezler. u " kı k b al d 
P k ı D ı V Ailenizin dedikodur.una ehemmi· miyen bir aelir kaynağı olan tu• . amı yapma ve ur ar 8 ~ 

- e a a, e i eli. sen rtz- itini • t ihi t bıl dagw er ba· ıımler, tablolarla lbha saha il>,.,.,, 
k B b. d J yeet ve em ı· · ı· H ttıı. uzun •» n, ar ' a J k · · · ı b' haJd t gam çe me.. en ır a am sa a· rm e ısın z. a • kımından eısb: olan yurdumuz e etımızı c~n ı ır e • 

rım, pençe Mehmet dcdüğUn müddet ailenizle temas etmeme• için naaıl bir varidat kaynağı ola· çalışmak lstıyoruz.,, lal'! 
adamı buraya çağırturum. Tek lıa· tisiniz. cağını rakkamlarla he1ap eden Raporda bundan başka ~ 
tmn hoşça olsun, lak d 1 - . l t killtlan• bulun imarı ve dolayııile b "!J.. 

Bu da biraz gllç bir iştir. Am· a a ar ara gdor~ tıy 8f1 olmuı bir aeyyah ı•hrl olabilmeai içlD clll1 * dırılmış, ve ev.a • ma ··ı 1 ı d K · a ~ 
E f t idi! ma, belki ıevda size bu mütklllU bir turizm iti bize senede 30. 50 nu. eloi f erk:'lard ır .. lomısyonud•" 
're 988 ge •• d bl para b 1aıs n teş ı e en ış er araaıD r. 

Hava, serindi. Sabah namazın· de hafif K~aterir. Maamafih çok milyon lirı;raaınD 8h r 
1 

d"d ; İaport muamelelerinin kıaaltal~ 
dan çıkanlar, artık cami avlula· dU1UnUo. rakabflece lr. a 8 

1 ş hmlçı belr memleket içinde srezen turiı~~ 
Ye ort11da a ınmıt esas ı . k l rİJI"' 

rındaki kahvelerin d 1 peykeleri· TEYZE tedbir yokken bile ınsriltereden ~~ errer paaa~ort muayene eJ/! 
ne serili hasırların üzerine yan- T ki O 000 h t' ıstianaaı, tranııt gelen aeyy~j 

llr yeye 1 • " seyy~ &•. ır· na paıaportlarının derhal "1 
gelip o~urarak 1&bah kahvesi ı..ııı~-----------, mek için meıhur Deylı Meyıl,, sine ve ayraca avdet ylzelerlıı~ 
içemiyorlar.. İf zamanı gelinceye De n i z y o 11ar1 gazeteıi Türkofise müracaat et· istisnası, aeyyabların askeri roıl 
kadar kahvelerin içindeki peyke· mittir. Bulgarİ6tanın Burgaz civa• nu mıntakalar dahilinde bulu~ 
lere toplanarak çaylarını içiyorlar, ' ı 1 Ş LE T M ES l nna g~len sen ah sayıaımn harabeleri %İyaret edebilmele~ 
tatlı ıobbetlerine devam edi· Aeeateleri 1 KaraklSy KöprGbaıı yılda yalnız orta Avrupadan 400 temini, gümrük muayenaleflJll" 
yorlardı. Tel. 42362 Ha~i1f':ı~ı 2rı~~Clrdar:r.ade bin kiti olduğunu eldekl istatlıtikler· turistlere teahllit göıterilaı~ 

<lld'l•--1:1ea:1ıl den anlıyoraz.Türkofis neşriyat ve ve hazan vaki olduğu Ozer• 
( l l43 senesi rebiolevvel ayının Mersin Yolu propaganda servisinin komisyon için çakçı muamelesi yapılma 

15 inci) perşembe günü . sabahı hazırladığı raporun ele alınacak 6nDne geçilmeal, yolcuların. 
idi. Nuruosmaniye, Atik Alipafa INEBOLU vapuru 28 Nisan mevzularao ıalAh eden kHmında liradan faz:Ja Türk param ı 
camiler ile Çemberlitat civarındaki PAZAR gllnO ıaat 10 da Mer- bllhaısa lstanbulu alAkadar eden edebilmek maliyeden mU 
meıcitlerden çakan kahve ve çay ıin'e kadar. ·•2167,, almak hususundaki mecburi 

bir madde vardır. 
tiryakileri, • her sabah Adetleri lerlnln llguı, seyyahların dö 

Ayvahk Yolu Burada denllivor kh .,turizm rini memleketten çıkarabil 
olduğu gibi • bu sabah ta ( Ali itinin muvaffakiyetli bir neticeye için kambiyo mOsaadeai al 

t ) k h h 1 ı · BANDIRMA vapuru 27 Nisan 
uı a nın a ve anes ne ge mıı· bağlanm&11 için yapıJmaıım zaru- mecburiyetinden variste tuta 
lar, ( hub • rü ve ÇAr • ebrii) CUMARTESi günü aaat 19 da rl gördüğümüz itlerden biri de lannın temini, 1eyyahların 
çırakların getireceği halis Yemen lzmire kadar. "2168,, dıı memleketlerde ki ticaret leketten çıkarken verai bor 
kahveıile tavıan kana çay içerek Trabzon Yolu ateıeliklerimizden Ye konıeye bat· olmadığına dair ve1ika ibrazı 
birer aabab keyfi çatmak iste· layarak turistik enformasyon sa· burlyeUnden muaf tutulaı 
mitlerdi. KARADENiZ vapuru 28 haları tesis etmektir. Bunun için- gibi, yurdumuzdan seyyah a 

Nl1an PAZAR günU saat 20 de en pratik ve ekonomik olan çevirten ve en fazla tlklyetl ' 
Fakat kahveye gelenler, kapı de Rlze'ye kadar. 0 2169,, Kanadaııın tatbik ettiği uaulü cip olan meseleler mevzuua-

ve kepenklerin sımsıkı kapalı ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!~...,!!ör!"!n~e:=k~olı~rak ~acağız. edilecektir. """"""' 
olduğunu görmUıler, derin bir .,; 
hayret hissetmişlerdi. Yıllardan
beri müşterisi oldukları Ali ustd· 
nın bu işlek kahvehanesi, bir giln 
bile kapalı görUlmUt değildi. 
Acaba buglln böyle kapı ve ke
penklerin bütnn mütterilere ka· 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 

panması, neye idi ?. 
- Allah, Allah l Acap Ali 

ustaya bir hal mi oldu. Yoksa •. 
Diye ıöylenen 'er, birer birer 

geri dönmeklelerdi. 
Halbuki, kahvehane kapalı de

ğildi. Fakat bu sabah kahveha· 
nenin kapısından girmek bir me
rasime tabi ldl. Bu da, ancak 
mahdut bir zümreye tahıiı edil· 
mişti. 

N.tekim tiryaki mllıteriler, 
söylene söylene avdet ederlerken, 
kahvenin kapasına iki kiti gelmiş, 
parmaklarının ucu ile kapının 
ortasındaki kllçUk demir kafeall 
pencereye llç parmak darbesi 
indirmişlerdi. 

içeriden bir aeı geldi: 
- Kimdir o? .• 

Dışarıdakiler cevap Yerdiler: 
- Y nbancı değil. 
içerideki sordu: 
- Parola? .. 
Dııarıdakilcr, 

verdiler: 
- Patrona. 

tekrar ceyap 

Kapı, yarıya kadar açıldı. Dı· 
şarıdakiler, silr'atle içeri daldı. 
Kapı tekrar kapandı. 

Kahvenin dip tarafındaki btı
yük peykede, ıekiz on kişı top
lanmışlardı. Yeni gelenleri görür 
görmez, içlerinden biri: 

- lıt• .. Halil ağa geldi. 1
' 

Hayırdır, inşallah .. 

Diye homurdandı. Ve ıonra, 
hepıi birden ayağa kalktı. 

- Buyur, ağa. 

- lıııallah, hayar haberle gel· 
din?. 

- Hele durun da otursun. 
(Arkaaa Hl') 

- 31 -
1 - Öz türkçe köklerden gelen 

ıöılerin kar~ıeına ( T. Kö. ) beldeğl 
(alameti) konmuıtur. Bı.ıuların her biri 
hakkında ııra ile uzmanlanmızın 

(mütelıaseıa) yazılarını gazetelere ve• 
receğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi 
ayırt edilmesi ıçın, geregine göre, 
Franaıı calım yazılmış, ayrıca örnekler 
de konulmuştur. 

3 - KökU TGrkçe olan kelimelerin 
bugünkU iılenilrniı Te kullanılan şe· 
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak, 
aılı ügcüm olan hüküm, Tlirkçe ''çek,, 
kökrtndeo gelen vekli gibi. 
Merkad - Türbe (T. KlS.~ 
Merkez - Merkez (T. Kö.) 
Mer'i - Ynrur 
Mer'iyet - YürUrlilk 
Mermi - Abç 
Mersa - Koy, Uman 
Mersiye - Ağıt 
Meraus - Berk 
Mertebe - Aıamak 
Meaadet (Bak: Saadet) 
Mesafe - Iraklık - Fr. Diıtance 
Meıaha - Ôlçllm 
Mesaha etmek - Ölçmek 
Mesai - it, çalışma 
Mesame - Gözenek, delçe 
Mesdud - Kapalı 
M:sal - imsel (imaelmek'ten), 

misal, örnek 
MuelA - Nitekim, örneği, mesela 
Mesele - Sorum, İf, mesele 
Meserret - Sevinç 
Meahur - BüyUlenmiş 
Meıil, nazir, teblh, mllıablh 

- Benzer 
Mes:re - Gezek 
Mesken (Bak: Hane, ikametgah) 

- Otru, konut • Fr. Habita· 
tion, domicile, demeure 

Meskenet - Uyunluluk 
Meıoküt geçmek - Sus geçmek 
Meslek - Ertik • Fr. Carrlere 
Mesmu - 1 - Duyuk, 2 • Din-

lenir 
Örnek: 1 - Mesmuata naza· 
ran • Duyuklara göre. 
2 - ScSzll mesmu olacajl 

derkardır • Söztl dinleneceği 
bellidir. 

Mesned, destek - Dayanak 
Meatur - ÖrtUIU 
Mesul - soruk, soravlı, yUkUm• 

il m · Fr. Responıable 
Mesuliyet - Sorav 
Mesu!iyetli (iş) Soravlı 
Mesut - Mutlu, bahtiyar (bah· 

tı yar) • F r. Heureux: 
Metale - Iıınak 
Meşcer, meşcere - Ağaçlık 
Meşgale - iş, it gUç 
Meıgul etmek - Oyalamak 
Meşgul olmak, iştigal etmek 
Uğraımak 

Meıher - Sergi· Fr. Expositlon 
Me,hun - Dolu 
Meşhur - ÜnlU, tanınmıı, belgini 

angın· Fr. Celebre 
Meşime - Dölyatagı 
Meşreb - Gidiş 
Meşrubat - içecek 
Maırut - Şartlı _ 
Meı•um, menhus - Uğursuz, ıom 
Meşveret - Danııım 
Meşy - YürUme 
Meta- Mal 
Metanet - Pekfnlik, berki, dire-
nim, ıağlamlık- Fr. Solidite, reai .. 
tance 
Metin - Berk, pekin• Fr. Sollde, 

rerllatant 
Methetmek - Ôğmek 
Metot, usul - Yöntem, uıul • 

Metbode 
Meva - Bannak 
Meveddet - Doıtluk 
Mevaşi - Davar 
Mevç, mevce - Dalga 
Mevcud - O'an, var 

Fr. 

Mevcudiyet - Varblc 
Ademimevcudiyet - Yokluk • Fr. 

Non· existance 
Mevduat, tevdiat - Konuır 
Mevhibe - Verifİ 
Mev'idi mülakat - Bulcay 
Mev'iza - ÔğUt 
Mevki - Yar, orun 
Mevkii lktıdar - Erke • Fr. Pou

olr 

Mevkif - Durak, uğrak 
Mevkuf - Tokat 
Mevkut - Devre), çağlık 
Mevlid - Doğum yeri 
Mevsuk - Doğru belgin 
Mevt - Ölllm 
Mevta - Öln • M 
Mevzu - Konu • Fr. Sujet, off 
Mevzun - Tartılı, ölçlllil ...:• 
Meyelan, temayül, meyi - E~; 
Meyletmet - Eğilmek, akın~ 
Meymenet, yUmUn - Yum, ~ 
Meyus, naümit, nevmit-Uı:Pd'P": 
Meyyal - Eğgin 

Mezak - Damak J 
Mezar, kabr, medfen - Kabıtr 
Mezbaha, aalhane - Keıoı 

kanara 
Mezbuh - Boğazlanmıı 
Mezbuhane - BoğazlanırcaA 
Mezbele - Çöplük, sllprootd'.i 
Mezcetmek - Katmak, karıştı 
Mexemmet (Bak: zem) 
Mezkur - Adı geçen, ayıtıl8' 
Mez:mum - Çirkin, kötU 
Mezraa - Ekelge 
Mezruat - Ekin, ekinler -" 
Mezun - 1 • lzlnU, 2 • Çık,,. 

Örnek: 1 - Üç gUn meı 
nuı - Üç gfln izinliıinlL 
2· Galatuaraydan bir meıud 
·Galataıaraydan çıkmıı bir f'J. 

Mıotaka - Kurıak, çevrele,_,! 
bölge 

Miğfer - Bqlık, tulga, böl,.. 
Miad - Vakit 
Miğfer - Baılık, tulga 
Mihman - Konuk 
Mihnet - Çile 
Mihr - GUneı 
Mikyaa - Ôlçet, kıyaslık 
Milidt - Doğum, doğumyıl 
Millet - Uluı diiı 
Mlngayri kasdin, blgayrl ka• 

lstemiyerek, lrdeıizce 
Minkar - GaiB 
Minnet - Minnet ( T. K6 ) 
Minval - Gidiı 
Miras - Kafığ 
irs - irs ( T. Kö ) 
lrst - lrıii fJ~ 
Miralay - Albay • Fr. Colo 

( Denmı 15 inci Jlsd• ) 
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27 Nisan 

Şimdiye l adar binlerce kişiyi zengİ!l etmiştir. 
Y nl Tertip plftnını görUnUz. 

1. ci keşidesi 11 Mayı 1935 dedir. 

BUyUf< ikramiyesi: Liradır. 

nhi arla~ U. üdü lüğünden: J 
3050 Paket muhtelif cins vo eb'adda av kovanı 11/5/935 

317500 Kutu ., ,, ,, av kapsülü Cumartesi 

aaat {14) 
de. 

39500 Paket ., ., ,. av tapası 

1000 P k t katranlı karton e " ., " 
75000 Aded 38 Sımdvesson Kaıa 

500000 Aded elektrik knpsUIQ No. 8 1 
1000000 Aded dinamit kapsülü No. 6 . 13/5/935 Paıartcıi 
750000 Metre katranlı ve kordelah fitil 1, saat (14) de. 

7 5 Emniyetli tutuıturucu. 

idaremiz ihtiyacı için artname ve nümunesl veçhlle yukarıda 
yazılı dokuz kalem Av malzemesile fitili r pazarlıkla sabn alınaca
ğından v rm k isteyenlerin hizalarında yazılı gün ve saatlerde % 7,5 
gtivenmelerile Ciballde Levazım ve Mnbayaat Şubeıinde Mfibayaat 

Komliyonuna müracaatları. (2096) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

( Baıtnrnfı !4 üucü yüzde ) 

Mir'at - Avna 
Mlrf k - Din !k 

ıri - Bcy.ıd: 
Mirsnt - Bakıt 
Misafir - Konuk 

isek - P kt ( T. Kö ) 
Misal - Örnek 
Mis' 2ra - Sıkma le 
Misk - lbr 
MJskap - Burgu 
Miskin - Uyuntu 
Misi - E,, kat 
Miıma - lşitlilc 
M:smar - Çivi 
Miıtara - Çizglç 
Mişvar - ( Bak: Minval ) 
Miynn - Ara 
Miyar - Ayıraç 
Mizaç - Huy, doğa 
Mizah - Miznh (T. K6} gUnlenek 

Mizan - Ölçek 
Mizmar - Düdük 
Muabbir - Yoracı 
Muacciz, mliz'iç - Sırnaıık, sıkıcı· 

Fr. lmportun 1 1 'ti' 
Muadat - Düşmanlık· Fr. n mı e 
Muaddel - Değitlek • fr. Modffe 

Örnek: iskan kanununun muad· 
del maddesi- Yurdlaştırma ka· 
nunu un değişlek maddesi 
uaddit (hesap makinesi, kontör)· 

Sayaç F M 
Muaddil - Değişliyen - r. o-

dificateur . 1 t 
Muadil - Dendef Fr. Equıv~ en 

Ô k B ''zl'ınüz bence ıtaba rne : u ıo . b 
muadildir - Bu sözünüz ence 
darılmaya dendeştir. 

Muaf - Bağışık· Fr. Exeuıp~ 
Örnek: GUmrOkten mua -
GUmrilkton bağıtık. 

Muafiyet - Bağıfıkhk 
M F Rep· uahn7:e - Çıkışma • r. 
roche 
Muahaıe etmek - Çıkışın k 
Muahede - Andlaşma 
Muahhar - Sonra· Fr. Posterieur 
Mualece - lliiç 
Muallak - Bırakılmış, asıda - Fr. 
En su pen 
Mualliikto bırakmak - Asıda bı
rakmak 
Muallim, müderris - Öğretmen 
Muallim mt!klebi - Öğretmen 
okula:n 

SALTS 
il çabucak geçecektir. He· 
men bugUnden bir kutu alı· 
mz, ve ak~amları derununa 
kafi miktarda koyacağınız 
Radio Salts ile bir ayak ban· 
yosu yapınız. Kat'ı bir te
davi bulunacak. ayaklarınız 
hafıfliyecek, sancı ve ıişkin
Jikler zail olacakhr. BfitUn 
eczanelerdeı satılır. 

Orta muallim mektebi - Orta 
öğretmen okulası 
Yüksek muallim mektebi - YUk· 
aek ağretmen okul&1ı 
Muamele - 1 Eylem, 2 - dan~ 
ma. hareket, 3- it. alvori 

Örnek: 1 - GUmrllk muamell
tmı ı deleıtirmeliylz - Gnm-
rUk eylemlerini ıadeleıtirme
liyiz 
2 - Bana kartı iyi muamele 

tmedi • Bana kartı iyi davran
m dı (iyi hareket etmedi). 
3 - Boria muamelata - Bor
sa alverisi. 

Muamma - Bilmece· Fr. Enlgme,· 
devin ette 
Muonaka - Sarmaıma • Fr. Ac· 
colade 
Muannid (anud)- inadcı• Fr. T~tu 
Muaraza - Çekiım• • Fr. Diıute 
Muarefe - biliıme, tanrıma· Fr. 
Connaiasance 
Muareke - Tepeleşme 
Muarız - Karşın, karııtçı - Fr. 
Oppo&ant 
Muarra - Arı, beri 
Muasır, hemzeman - Ça§'dq • Fr. 
Contemporain 
Muattal - Batıl, ı,ıemez Fr. lnactif 
Muattar - ltırla - Fr. Parfume 
Muavaza - Değif tokuş 
Muavenet etmek - Yardım etmek 
Muavin - Yar, Yadımcı 
Muavveç - iğıi büğrtl, eğrik, do-
lambaç, eğrim Fr. Courbe 
Mua} en - Bakı - Fr. Examen 
Muayyen - Belli· Fr. Detrermine 
Muayyeniyet - Belli~ 
Muazzam - Anatsal, ulu 
Muazzez, aziz - Sevgili 
Mubarek - Kutsal 
Mucibince - Gereğince, yapılı 
Mucıb drnak - Gerektirmek 
Mucid - Bulman - fr. lnveoteur 
Mucir - Kiralı} an 
Mucize - Tansı 
Mudare b - Döğüş 
Mudarebe etmek - DöğOımek -
f r. Se battre 

Mudhik - Gülünç fr. Comlque 
Mudil - Çapraşık fr. Difficile 
Mugaddi - Besleyici, besinli 
Mug lata - Şaşırtmaca. yanılt-

maca 
Muganni - Şakıyan 

SON POSTA 

NA°SıRiLAcı 1 

En eakl nasırlan bile pek kıaa birza-

1nı:nda tamamen Yo kaknnd•n çıkarır. 
Umumi deposu: İogiliz K.azuk 

eczane1·, her eczanede buluour. Cidd! 
ve mllesslr bir noıır ll&cıdır. 

a-iderir. Eczanelerde bulunur. Finti 
fstnnbulda 150 kuruıtur. 
Adres ı Galata poıta kutuıu 1255 

Teiannl - Şakığ 
Teganni etmek - Şakımak 
Mugayir - Uymaz, karııt • fr. 
Contraire 

Mugayeret - Uymazlık, karııtlık 
fr. Contradiction 
Muğber - Gücenik • fr. FAch~, 
contrarle 

Muj-lik - Çapraıık fr. • Obıcur, 
complique 

Muhabbet - ( aık,ıcvda) Sevgi, 
aşk 

Muhabere - Duyukla,ma, yazış
ma - fr. Correspondanc• 

Muhabir - Aytar fr. Correapon
clant 

Muhaceme - ÜtUşme, öcllım• • 
fr. Attaque 

Muhacir - GlSçmen 
Muhadenet - Dostluk 
Muhafa:ta etmek - G6zemek, 
1aklamak, banmak. korumak, 
gözetmek - fr. Garder, conser• 
ver, proteger 

Muhafazal slikfit etmek - Suıup 
durmak, susmak 

Muhafız - ·Sakman, bekçi, muha
fız (Bak: muhafaıa) - fr. Grade, 
gardlt:n 

Muhakeme - 1 Ökem • fr. Ral· 
aonncment 2 - Duruıma - fr. 
Jugement . 

Muhakeme etmek - Öklomek, 
duruımak • fr. juger 

Muhakkak - Beıbelli, bayık 
Muhal - lmkineıı, olmaz 
MuhalAsat (Bak: Hulfıı) 
Muhalefet - Ayrlf fr. Oppoaltion 
Muhalefet etmek - Ayrışmak fr. 

S'oppoaer 
Muhalif - Ayrıtık fr. Oppoıe 
MuhaUed - Kalıt 
Muhalifi - Eritir. fr. Diaso)Tant 
Muhammin - Orancı - (Fı.) 

Expert 
Muharrer - Yazıh 
Muharrik - Eleba§l, itki • Fr. 

Promoteur, moteur 
Muharrir - Yaıar, yaıman 
Sermuharrir - Batyuar 
Muharriş - Tırmalayıca, azdıncı-

Fr. lrritant 
Muhasame - Yağılık - Fr.. Ho ... 

tilitc 
Muhaıara - Koıatma • Fr. Siego 
Muhasara etmek - Kutatmak • 

Anicge 
Muhoaebe - Huaplqma, ıağıı 
Muhasebebi - Safltma• 

Sayfa 15 

RADYONUZA 

BAGlAR5ANIZ 
Böylece bir de elektrikli 

GRAMOFONA SAHİP 

OLURSUNUZ 

Olr •leklrıı. ınotllrG ile bir ıııf1r•pı 
lıavl 13 X 20 X 13 Hntlm•lr• ebadı 
olmto ita lıutuculı hw hangi bir 
radvova baOlanılablllr. Muallılnln 

bDIDn lncelılılulnl plaktan oparlllre 
ııakled.n bu aleti eynl zamanda 
lateaDaa lcuvvc.t -.n.. eyar .-. 
bilinin la. 

.. Sahibinin Sesi" Mamullb 

v Satıf yerleri SA. IBINİ rnagazasr 

210 lstiklil caddesi Beyo ·ıu 
ve Sahibinin Sesi mallarmı satan mağazalar 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
idareye ait " SEBAT ,, moUSr teknesi heyeti hnııraıile ve açık 

arttırma ile aatılacaktır. Sabı ıeraitini anlamak için her gUn 1aat 

9 dan 11 re kadar Levazım Şefliğine ve arttırmaya girmek için 29 
Nisan 935 tarihinde 1aat on beşte idare encümenine gelmeleri (2119) 

Mu hasede - Gönleşme Muhteris - Y arsıh, hırah • W. 
Muhat - Çevrili çevrik• Fr. En- AmbiUeux 

toure, encercie Muhteriz - Çekingen, sakıngan• 
Muhatab - Ayhç. aytınc • Fr. Fr. Reaerve 

loterJocateur Mubteıem - (Bala DebdebelJ) • 
Muhataba - Aytııma • Fr. Con- Görkeoeli - Fr. Poar.peuz 
Tenatfoa Muhte•i - Kavrayan. kaplıyaD 
Muhatara (Girive) - Apt • Fr. Muhtıra - Andaç 

Peril. lmba&1e Muhti - Kabahatli 
Muhavere - Konu,ma Muin - Yardımca 
Muhayyile - Sanay - Fr. lmagl· Muka'ar - Çukurlalc 

nation Mukabele - Karjılık, karşılaıttr-
Örnek: Mubayyilell vlıl bir ma • fr. Reponaıe, confrontemon 
muharrir - Sanayi sıeniı bir Bllmuknbele _ Karşılık olarak 
yazman Fr. Reciproquement 

MubayyirUl'ukul (Bak: Harikulide) Mukabil - Kartı - Fr. Rcclproque 
Muhbir - Duymaç Mukaddem - Önce 
Muhib - Sevdik, doıt Mukadder _ Keskll Fr. Destln~o 
Muhik - Haklı Mukadderat (bak: nulb, tali) Fı. 
Muhit - Çeven Destin 
Muhkem - Berkem Mukaddes - Kutaal 
Muhnlk - Boğucu Mukaddime - Başlangıç., önslSı 
Muhrik - Yakıcı· Fr. Caustlque Mukallid - Benzetici • Fr. imi· 
Muhtaç - Muhtaç ff. Kö.) tateur 
Muhtasar - Kıaa, kasık - Fr. Re. Mukannen - Keaimll 

iume Mukarenet - Yanaııklık • Fr-
Muhtaıaran (icmalen, hulAaatan) Rapprochmen • 

• Kısaca • Fr. En reaume DUzletme 
Muhtazlr - Can çeklıen • Fr. Kılavuzun 31 inci sayısında 

Aioniaant ( görey ) olan (manzara) ıözUnUn 
Muhtelit - Karma - Fr. Mixto Franaızcası olarak ( paysage) ya· 
Muhtefl - Saklı, gizlenmiş ıılacak iken yanlışlıkla ( tableau) 
Muhtekir - Vurguncu dizilmiştir. 
Muhtel - Bozuk· Fr. Derange (Malikane) sözUnUn karşısında 
Muhtelif - Tllrln ( yetil ) den ıonraki kelime ılSylı 
Mubtellitşuur - Aklı bozuk • olacaktı: (malikane) 

F r. Ali ene ( lpoloji ) aözünlln karphğl 
Muhtemol - iktimallJ, olaaı. olıa ıöyle olacaktı: ( ibipolojl, ispolojt) 

gerek ( Mekteb ) karşıamdaki ( okula ) , 
Muhterem - Sayın nın yanana (mektep " T. K6. ") 
Muhteri - Bulman yazılacaktır. 

isteyenler bunu kesip aradaki boılukları tercihan daktilo ile 
doldurarak Tikk Dili Araşbrma Kurumuna gönderebilirler. 

Oımanlıca •••••• keJimealne kılavuzda ••••••• karşılığını 

uygun (Yahut: Yeter ) görmüyorum. 

Sebebi (K.11aoa) ••••••••••• .... . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . . 
önorııem ıudur: •••• • • • • ( 1) imza 

(1) Burada bır örneğe göıterilmlycn yazılar üzerioo bir şey ~ lpıla· 
mıyacakbr. 



SON POSTA 

Haşarat uyanmadan 
yuvalarını ve 
tohum!arını 

HA ANTIRAŞ 

BIÇAGI OONYANIN 
·ıe EN MUKEMMEL TIRAS BIÇAGlDIR. 

TAHRİB EDİNİZ 
Ya:ı gel"yor. Tah takurusu, sinek, sivrisinek, (ÜT• v• bütiln haıarat uyanmata 

batlad•. Havatar ış- ,ndıkça haıerat çota!ır. BOtlln haıaratı kökOnden kumek i~ia 
haoaratın yuvalarına. Ye eıyaların Dnrine ve odaların havasına Ye tahtaların, 
duvarların kenarlarına, aralarına bolca Fayda Hrpiniz, Ye tabtakuru yuvalarını 
Fayda ile tahrip edinis. BQtQa yas bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bllhaa1a apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erıaklaranızı 

telvis eden hamam b8ceklerinl, apt .. anelerde, hamarnluda bulunan kDç!lk blScek· 
teri, tırtıll arı, kümu haynnatında, köpeklerde bulunaD pireleri, bitleri, nebatat 
ve ataçlar üzerindeki tırt ılları behemehal Fayda ile imha idiniı. Kutusu 
80, bQyOk SO kuruıtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruıtur. Haaan Depoau: 
Ankara, lstanbul, Beyollu. 

y 

Şimdiye kadar icad olunan bUtiln tıra~ hı· 
çakları arasında en mllkemmel ve en fevkalAde 
olduğu tahakkuk etmiıtlr. Piyasada mevcut b· 

raı bıçaklarım şaşırtmıştır. Hasan tıra2 bıçağı· 
nın 1·2· 3· 4 numarala gayet keıkin ve hassaa 
tarafları vardır ki her bir tarafile laakal on de· 

fa braı olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruıluk .f/~i/~;fl~~:flif.fi/{{tlJ.Jj;:e· ~. ~fıi.1'5.ii!l~ 
bir adcd Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıalak t~·. ~~ ~~' :li~~- • r 

bardak ile bllendikte yUz defa tıraı yapılmak ~~ i .,.~ -... ;ı- :fı ·• f; 

mümkündür ki dünyanın hiçbir bıçağında bu ~
mıziyet yoktur. HaHn bıçağı istediğiniz halde ~~ .'! ~ 
baıka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitle· (f..~ ~ 
rinden sakınımı. Fiati t adedi 5 kuruıtur. ·~,~ 
10 adedi 45 kuruştur. Hasan Deposu: Ankara, 

:u ... ~ 

Iatanbul, Beyoğlu. 

Dünyanın en sağlam 
LASTiKLERi 

1932 

l~TANBUL 

ve son moda Kadın -
Erkek - Çocuk· 

GISLAVED 

TEN i S 
AYAKKABLARI 

Yerine başka 
marka veriyorlar 
Aldan~ayınız. 

GISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 
· .Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 

satan mağazalarda 

Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

ZÜMRÜT YALOVA KAPLICALARI 
15 Nisandan itibaren açtlmıştır. 

Niıan ve Mayıs ayı zarfmda geleceklere Otel ve Banyo 

fiatlarından °o 40 · tenzillt yapılır. 

Yalniz 24 aaat kalmak Uzere geleceklere, 

Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek 
dahil tenzilitlı karneler. Karneler Köpril, Adalar 

~ Yatakb V aıonlar giıelerinde aablır. 

Dr. Nihat Tözge 
1. inci ıınıf Deri • Fre ngi ve 

diğer ZUhrevl ha.e. miit. 
Babıuli Tayyare Cemiyeti kargısı 

No. 11 Tel. 21942 
Sah gUnlerl parasız 

~ ... Dr. ihsan Sami ~~ 
0KS0B'OK ŞURUBU 

Okaürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öksllrükleri için pek 
tesirli ilAçtır. Her eczanede vı ecza 

depolarında bulunur.• "9992,, 

Soa Poata Matb•••ı 

Sahibi ı R. KBkçll 
N..,.. Mldlrla TaW. 

arayınız. 

~ 

IID~~ÜIR2 IK<~M/A~ 
NASIR İLACI 


