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DO •• as Öldürülmek istenilen Bir 
.. • Gazino Sahibi 

T n 1 lh - t v ithal At Ta Meğer Tertip Edilmiş Bir Suikastmiş 
C ~avvur ar raca e a • Londra blrahaneıi nhibi 

cirleri Arasında Tröstler Yapmakhr 
Ankara l O ( Hususi ) - ltha

litm tahdininden sonra ticaret 
piyasasında hadiı olan gerginlik 
tüccarı dnşündOrecek bir ıekll 
aldı. lthalit serbest iken Avrupa 
tüccarları memleketimize fula 
miktarda kredi veriyori ( 30000) 
lira sermayeli bir ticarethane 
bu kredi ile yüzbin liralık mu
amele yapıyordu. 

hhalibn tahdidinden ıonra 
tüccar ithalat yapamadığı halde 
vadesi hul&l eden senetlerini 
ödemiye mecbur kaldı. Bu suretle 
ecnebi sermayesinin mühim bir 
kısmı kendiliğinden memleketi
mizden gitmiş oldu. 

Yukarda tespit ettiğim vazi-
yet lstanbul ve lzmirdeki büyllk 
sermaye sahibi tUccarlar içindir. 
Anadolu ile muamele yapan ikin
ci ve üçüncil derecede ki tüc
carlar borçlarım 6demekte daha 
fazla müşkülata uğramaktad1rlar. 
Çünki Anadoluya yapılan kredi
ler tamamen uzun vadelidir. 
Anadolunun aldığı kredilerin en 
kısa vadelisi ( 91 ) günlük olan• 
lardır. Anadoluda bir sene vadeli 
kredi ile mal alanlar çoktur. Bu 
vaziyet ikinci Ye üçüncll dere
cede ki tüccarlan oldukça sıkın
tıya soktu. 

Aldığım malümata göre hll
kümet bu düşündürücü vaziyete 
bazı çareler aramakla ~eşguldO.r. 
Ankaradaki Takas Komısyonunun 
tasavvurları arasında ilç mühim 
nokta nazan dikkati celbetmek
tedir: 

l - ihracat maddelerimixin 
ihracile iştigal eden Tüccarlar 
arasında tröstler yaparak ihraç 

Takaı ltlerlle yakından alllı:adu olan 

//c.tısal Velclll Şer•/ Beı 
edilecek mallanmııa muayyen 
bir fiat tesbit etmek. 

2 - f tha14t yapan tüccarla
nmız arasında tröstler vücuda 
getirmek. 

3 - ihracat Ofiıinin A vru
pada ihdas edeceti ajanlar vaaı
tasile ihracat emtiamııa müşteri 
temin etmek. 

Bu ilç mllhim nokta, temas 
edilen tüccar arasında bnynk bir 
allka knzanch. lthallt Ye ihra-
cat tröstleri ihraç edecekleri 
emtia kıymetinde ithallt yapa
bileceklerdir. Bu suretle yapıla
cak ithalat kontenjana ithal edil· 
miyecektir. * 

Kadıköydeki Hava lstasi
yonunun inşası ilerliyor 

Bitmek üzere hıılıınan taggare lıanıarı 

Kadıköyde, Yoğurtçu parkı karşısında ki koy ağzında Tayyareci 
Vecihi Bey tarafından tesisine teşebbUı ·edilen bava istasiyonunun 
inşaatı bir hayli ilerlemi~tir. Yapılmakta olan hangar iki haftaya kadar 
tamamlanacaktır Hangar tamamlanır tamamlanmaz Vecihi Bey ve 
arkadaşları tarafından bir deniz tayyaresinin inşasına başlanacaktır. 
Bu tayyare de, daha evvel yapılan Vecihi XIV tayyaresi tipinde 
olacak, malzemesi buradan tedarik eJilecek, yalnız motoru Avrupadan 
getirilecektir • Yaz başlarına doğru ilk uçuşlara başlanıJabileceği 
ümit olunuyor. 

Bir Şaki 
Tutuldu 

Erclf, 8 (Husual) - AtndatJ 
isyanına lftirak ettikten sonra, 
dafılan etkiya ile beraber firar 
etmiye mu•affak olanludan 
Am otlu Deste, bllyk bir ctlr' • 
etklrlakla Ercite ıelmiı, tamdık· 
lanndan lanın evinde misafir 
olmuttur. Aıinin ıehirde ıaklan
dıtım haber alan müddeiumumi 
icra ettiji takibat neticesinde 
1atak lsa ile birlikte tutulmutlar
dır. Muhakeme edilmek Ozere 
Adana ya gönderileceklerdir. 

VAMIK 

Riyaseticümhur 
Umumi Katipliği 

CDmhur Riyaseti Umumi Ka
tipliğine ıimdilik hiçbir r:atin 
tayini mevzubahı olmadıtı bil
dirilmektedir. Bu vazife elyevm 
Kalemi Mahsua Müdllrll olan 

Huan Riza Bey tarafından ifa 
edilecektir. 

• • 
lkınci 
Ta 1 --

Tayyare Piyangosu 
-

Keş-ideye bugün öğle
den sonra başlanıldı. Ka
zanan numaraları 10 uncu 
sayfamızda okuyunuz. 

Komünizm 
Bir Telgraf Memuru Da 

Tevkif Edildi 

Kırklareli, 9 (Hususi) - Şeb· 
rimizde komibıistlik cllrmile tev
kif edilen maznunlar hakkında 

· tahkikata devam edilmektediı. · 
Bu iıle alAkadar olarak ıeh• 

rlmiz telgraf memurlarından Bur
banettin Ef. de tevkif edilmiştir. 

Son Haberler 
E l > 

U"1c Şarktald Aidlı•lerc 
ı Aahrl•r .J llncl nı/• 

''""""''· 

Ziver Beyin gece evine giderken 
Hllıeyin Pehlivan İlminde birinin 
kama ile teca't'llzilne utramuı. 
pyanı dikkat bir meselenin mey-
dana çıkmasına rubep olmuştur. 
hk e"el hiiviyeti anlaşılmıyaıı 
bu milteamz. zabıtanın yapbfl 
epeyce uzun tahkikattan IOnra 
ele geçirilmif Ye hazı itiraflarda 
bulunmuttur. 

Bu adamın ifadesine göre, 
kendisi Ziver Beyi tanımamak
tadır. Fakat onun rakibi diğer 
bir gazinonun ıahibi tarafından 
Ziver Beyi 6ldtlrm.iye teıtik edil
miştir. ifadesine göre, HDseyin 
Pehlivan, o gece, kendisini tef" 
vik eden adamın gazinosunda 
epeyce içmiş, sonra Ziver Beyin 
yolunu bekliyerek malt\m teca• 
vllzft yapmıştır. 

[Son Posta: Biz burada, ismi 
ifşa edilen ıahsın hnviyetinl 
kaydetmiyeceğiz. Ta ki zabıta 
tahkikah bu iddiayı tevsik etsin.] 
Bu münasebetle tecavvOze uğn
yan Ziver Beyle do bir muhar
ririmiz ııarüşmilftilr, bu zat di
yor ki: 

O gece kayınbiraderim Ek
rem Beyle beraber müessesemizi 
kapadık. Bir pastahaneye gide-
rek bir saat kadar oturduk. Son• 

Kam• ae ı.eaoiin afrı,a11 
ZIHr Beı 

ra bir otomobil ile eye gittik. 
Ben Maçkapalu annu.de indim. 
Vedalaııp binaya peceğlm 
sırada otomobilin arkasın -
dan bir adam çıkb, ellndekl 
kama ile iki defa bqıma 
vurdu • Ben ne b• adamı 
tanıyorum, ne de herhanıf bir 
kimseye fenalık ettltünden ha· 
berdarım. Bu itibarla hakikat 
zabıta tahkikab neticesinde an
laşılacakbr. 

lzmir F utbolŞampiyonası
nı F ederasyo Tanı ıyor 

Fut bol F ederuyonu, bu sene lzmirde yapılan ruml fubol lik 
mllıabakalarım tasdik etmiyecektir. Bu itibarla bu seneki lzmir 

futbol ıampiyonuı resmi bir mahiyet alanuyacakbr. Futbol federas
yonunu böyle bir karar almıya 1eYkeden sebep ıudur: Federasyon, 

bütün mmtakalara tamim scöndererek kulftplerd• mllsabakalara işti
rak eden oyunculanu li.sam denilen sallhiyet ve aıalık -vesikalarının 

gönderilmesini istemiştir. Bunun için eylüle kadar verilen mUhlet u 
garülmnş, bu mnddet klnunusani başına kadar uzablmııbr. Fakat İzmir 
mıntakasından hiçbir kulllp ıimdiye kadar liAm glSndermemiştir. 

Bundan dolayı yapılan mllaabakalar nizami addedilmiyecektir. 

__________________ Y._a_ln_ız_h~------------------1 

Kadın. - Ah, garıonl Yalnız başına yemek yemek ne tatsız.l 

Garson - Evet, hele hesap pusulası ielincel 
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1 Halkın Sesi 1 Günün 

Polis T ahkil<ab 
Ve Avukatlar 

Bugllne kadar allrüp ıelen 
tanmül mucibince poHa tah
kikatı eanaamu auçlunun aya• 
kah huır buluaamaz. Fakat 
aon zamanlarda u·ukatlarsn 
da po!lı tahklkab eanana.da 
auçlul rla birBlrtw bulamacatı 
iddia d mi r. Bu bmuata 
hukukçular ,unları aöylOyorlaıı 

Nurl Be1 ( Defterclubk Mula&kemat 
MDdilr&t 

- tık ve hazarlık tahkikab 
yapılırken ıuçlunun ankab bulu
namaz. Avukat ancak, iş mnda· 
f aa safhasına daknldükten ıonra 
bulunabilir. 

lf-
Pabrt B•J ( Eakl hüdalud.a Ş.Uadr 

up S) 

-Tahkikat ve muhakeme if!e
rinde ceu tarihi iki türlü muha
keme ye hazırlık usulü tupit 
etmektedir. Engizisyon uhake
melerinde olduğu ıfbi ya bBtnn 
tahkikat ve muhakeme gizli ya· 
pılır veyahut aç.ık tahkik Ye 
muhakeme usulilo suçlular mu-
hakeme edilir. Son ceı.a nuari-
1atçılan bunun lki.abıin ortasını 
bulmuşlardır. Bunlara göre ilk 
hazırlık tahkikahnm mahrem ve 
muhakemenin aleni olmuı llzım 
gelir. Bizim kanuolanmız da bu 
uaıa g3re hazırlarunı~br. Bina· 
enaleyh gerek polfı ve ıerek 
mO.stantik tahkikab esnuında 
mçlularm avukab bulunamaz. 
Yalım ehlihibrcli ''° keşifli itler
de maznunun avukab bulunarak 
aamına izahat verebiliF. ,,. 
lerlf B. ( AYukat Be7ofha iııu....Uer 1 ) 

- ilk Ye hazırlık tabkikab 
mahremdir. Binaenaleyh auçlunun 
avukab bulunamaz. Bu husuı hak
kında usolO cczaiyenln mOdafaa 
faslında ıarahat ftl'dır. 

• SWe7maa Be7 Hukulı atbıte.lplutndea 
- Polia tııhkikab alelAde bir 

ıorgudur. Burada isticvap edilen 
ubn avukab bulunamaz. Hamlık 
tahkikabda böyledir. Avukat an-
cak if mlldafaa ıafhuına girdik
ten ıonra bulunabilir. Şimdiye 
kadarda taamül b5yledir. Polis 
Ye müstantik tahkikabnda avuka
bn bulunduğunu bi~ görmedim . 

Maamafih bu huauata etilt et· 
mediğim için pek kat'i bir fikir 
aahibi değilim. 

Uzak Seferler 
ispanya ile Karadeniz 
Arasında Vapur işletilecek 

Ellerman vapur kumpanyaıı 
Karadenİ% 1ahilleri Ue lapanya 
arasında on bet gUndo bir 
~apur lfletmiye karar vermiştir. 

iKi FARK 
ihracat 

• 
Ve ithalat 
Arasında 

Son aylara ait ithallt •• lh· 
racat rakamlan Glimrtık idaresi 
tarafından bntOn teferrilatile tu
pit edilmiştir. Bu cehellcre na· 
uran bu ıenmıin ilk ayı olan 
kinunusanido memleketimize ha

riçten gelen m llann kıymeti 
6,323, 132 liFadır. Halbuki yine 

ayni ay ıarhnda lhracabmız 

10,346,877 liraya balii olmuştur. 
Geçen aenenin ayni ayma 

gelince; ıayanı dikkattir ki 931 
kAnunusaniainde ithalltımız 12 
milyon lirayı bulmuı, ihracabmız 

ise (11) milyona hali§' olmuştur. 

iki senenin ayni ayı zarfında 
ithalAt itibarile, memleket lehine 

olarak mllhim bir fark göze 
çarpmaktadır. 

Farelerin Zararı 
Trakyada Dört Köy Ver

giden istisna Edildi 
Geçen ıene fare istilbına uğ

nyan Trakyadaki Karakoç, De
mircihalil, Yundalan, Ahmetçe 
k6ylerinin vergiden istisna edil
meleri ve bu köylere meccanen 
tohum tevzii takarrür etmiştir. 

Bu suretle zaruret içindeki 
köylnlere büyilk bir yardım ya-
pılmış olacakbr. · 

Ölüm Davası 
A 

Bir Aşık Sevdiği Kızın 
Babasını Öldürmüş 
Gebzede Süleyman Efendi ia

minde bir ihtiyann ölümüne ıe
bebiyet vermekle mamun KAzı
mın muhakemeıine dün Ağır 
Cezada devam edilmiştir. KA.ıım 
Işık olduğu Snleyman Efendinin 
kızına aşk mektuplan yazar ve 
bu mektuplan ihtiyann evine 
atarmış. Bundan fena halde si
nirlenen ihtiyar bir giln KAzımı 
koğalamış, Khım aa ihtiyara 
bir taş atmışhr. Fakat kafuından 
yaralanan ihtiyar bu tqm tcsirile 
ölmüştür. iddia makamı KA~ımın 
tecziyesini iatemiftir. 

Bir Kumar erakhsı 
Elinde dart tavla zan ve bir 

filcanla herkeai kumara teşvik 
eden Balatlı Yorgi yakalanmıştır. 

, Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: 
tr 

BABBBLBB 
l Nezle llicı Yerine f T j C A R E T 

Kokain !Çektirilen . 
Bir Mevkuf Kımlerle 

Dibi llçtinctl ceza mahkeme
öde mevzuu ltfbarilı farİp bir 
daya ıarWmtıftflr: Fatihte bir 
Euhllf ıviııdı bulunan dllrt beı 
arkadaş bir mllddet eğlenip ••
den çıkmak ı.temişler, fakat eY 
1ahiplori bir tnrltı bunlan bırak
mamıfbr. Ayul ıamand : 

- Sizde nezle var şu llAcı 

çekini •• Diye bu mlifterilere ko
kain çektirmiştir. 

iddiaya g8re bir hırsız ıebe
kesinin bulunduğu bu evde müş
teriler kokainle bayıltıp ıoyula· 

cakmı~. Bilmiyeerek kokain çeken· 
lerdeıı komisyoncu lbr him E

tem EE. güç hal ile kendisini 
ıokağa atabilmiı Ye vaziyeti zabı-

taya ihbar etmiştir.Fakat sarhoşlukla 
zabıtaya hakaret ettiği ve bükO

metin haysiyetini haleldar eden 
sözler ıöylediii iddiasile de mah

kemeye verilmiştir. Dün lbrahim 
Etem Ef. nin muhakemesinin 

mevkufen cereyanına karar Y -

rilmiştir, 

Maslak Yolunda Bir 
Ceset Bulundu 
DUn öğleden ıonra Beyoğlu 

jandarması Maslak yolunda bir 
ceset bulmuştur. Cesedin tızerin
de yara ve bere eserleri yoktur. 
Üzerinde hüviyetini tespit edici 
bir vesika da çıkmadığı için kim 
olduğu anlaşılmamıştır. Ceset 
morga naklolunmuşhır. Ölilm se
bebi tespit edildikten ıonra teş

hir edilecektir. 

El İşleri 
Yerli Mallar Avrupa Şehir

lerinde Teşhir Edilyor 
Londrada bulunan Şimali Av

rupa Ticaret mümessilliğimizin 
binasında Türk mahsul t ve ma· 
mulabnı teşhir etmek tizere kn
çük bir ıergi açılmıştır. Türkiye· 
ye mahsus ve Avrupada el ve 
ev sanayimize ait örme, işleme, 
boncuk, tarak, nargile gibi ma
mulAtımızm ticaret mümessillik
lerimizde daimi bir aergi halinde 
teşhiri için alakadarlar lkbsat 
Vekilcti nezdinde teıebbüslerde 
bulunacaklardır. 

Alış Veriş 
Ediyoruz 

Harici Ticaret Oflıinin Japbj1 
bir istatistiğe gare geçen ea ı 
acnesinde. 930 ıencaine nazaran 
Almanya, Belçika, Bulgariatan, 
Fransa, Hollnda, 1Jl2İltere, ltalya, 
Romanya, Rusya, Suriye, Mııır, 
Amerika ve Yunanistana olan 
ihracabmız bir miktar azalmıtbr. 
Buna mukabil Yugoslavya, l.Yi~re 
İspanya ve Çekoslovakyaya olan 
ihracabm.ız artmışhr. Ofis ihra
cabm.ızın artması için esasla tet· 
kikat yapmaktadır. Tetkikat p y· 
derpey fktısat Veklletine bildiril
mektedir. 

Lehistan Tutun Ahyor 
Polonya rejisi birkaç yUz bin 

kilo İzmir t6tnnil almak için Hn
kdmete müracaat etmi~ ve f&rl· 
namesini göndermiştir. Şartname 
Vilayet tarafından Ticaret Oda
sına gönderilmiştir. 

Hangisi? 
Bazı Ecnebi Mektepler 
Mahkemeye Verilecek 

Maarif VekAleti ' müf ettifleri 
ecnebi ve kalliyct Orta mek-
teplerile liselerini tefti~ etmekte
dirler. Teftiş neticesinde wı 
mekteplerin uaulsilzlüklerine vakıf 
olunmuştur. Bu gibi mekteplerin 
mahkemeye yerilmcleri ihtimali 
mevzuu bahs olmaktadır. 

Esrarcılar 
Davayı Hangi Muhakeme 

Rü'yet Edecek? 
lskenderiyeye 75 torba earar 

kaçırmak isterlerken yakalanan 
Panayot, lıtef an ·ve ıoför F eb
miye ait davanın ihtisas mah
kemelerinin salahiyeti haricinde 
olduğu ileri stlrfilmüştür. 

Kaçırılmak istenilen urar 
memlekette istihsal edildiği için 
davaya diğer ceza mahkemeleri· 
nin bakması lizım geldiği anla
şılmış ve evrak müddeiumwnillie 
verilmiştir. Maznunlar ikinci ls
tintak dairesine glSnderilmiftir. 
Bu hususta istintak dairesi ıon 
karan verecektir. 

Şüpheli Olum 
Gedikpaşada oturan Slileyman 

Bey ismind~ bir zatın 610m8 
ıüpheli görtıldüğllndcn ceseti 
Morga nakledilmiştir. 

Tarihi 

Karaya Ot ran 
Vapur Tehlil<ede 
A~Yahk civnnnda karaya oturan 

TaYll zadel~rin Saadet va purunun 
n.tyetl tehlikelidir. 

~apur tam yolla giderken le alara 
Hpla.anıış, aldığı müteaddit r;,hneler 
nelleeıinde ambarlar ve mnk lne 
dalreal au ile dolmuştur. Geminin 
lrartanlmasına çalışılma le tadır. 

MühUrlü Telefon 
Belediye Müfettişlerind en Ya\'Cr 

Bey tarafından Telefon Şir keti a ley-
hin açılan davaya ait polis t &> h l<ikatı 
hitam bulmuş ve dosyn dün 1'. lüddel
um mlliAc verilmiştir. 

Niyazi Bey Gidiyor 
Terfian Te :nyi:ı Baş l\~ii cl dl'i umu

ıalllti.. tayin edilen lstanbul Müd
duamumi ~uavinlerirıden Niyad 
Beyin enıri tebliğ edilmi ştir. Niya:ıl 
Bey yarın Eskişelıire hare ket ede
cektir. 

Bugünkü .usabaka1ar 
Sa.an Taksim ı;tadyomunda Uk 

maçlarına devam edi!ecektir Bugün 
Süleymaniye - Kasımpaşa, E.yDp • 
Beylerbeyi, Süleymaniye - Anndolu, 
Vefa • Anadolu takımları karşıla· 
pcaklardır. 

Aynca olimpiyat lik müsa baka
lan da yapılacak ve Galat.ı saray • 
Pua takımları çarpışacaktır. 

Talebe Birliği içtimaı 
BurDn Milii Türle Talebe Birliği· 

ofa tekrar ihyası için Da rülfiloun 
FalcGlteleri YC yüksek m e ktepler 
murahbaaları bir içtima ) apacak· 
ludır. 

GUlhane Tıbbi Müsamereleri 
!ameatlı tatili münnscbetile bir mOd
dettenberi tatil edilen (GOlhanc Tıb-
b1 •Claamereleri) ne teltrar başlan· 
mıfbr. lık müsamere pazar gilnQ 
Hat (17J de yapılacaktır. 

Bir Mahkllmiyet Kararı 
Potta taavün aı:mdığın~a birçok 

memarJarın imzalarını taklit ederek 
lhtlli• yııpmaKla maznun pollı 
pollı meomuru Ahmet Muhtar Efen
dinin nakzen Ağır Cezad denm 
edllmlştlr. 

Evvelce 3,S ıeneye mahküm olan 
maanun bir sene altı ay hapse ,. • 
787 Uranın ta:ıminine mahküm olmuı 
ye tnldfhaneye sevkedilmiştir. 

Bir Papelci Yakalandı 
Mustafa isminde birisi U:ı.un· 

ça111da papelcilik yaparken ya .. 
kalanmıştır. 

Bir Zahire Taciri! 
Zahire taciri 1smail Hakki B. 

Nuruosmaniyede sarhoşlulda ha
vaya ıilih atarken yakalanmıştır. 

lr ana ihracatımız 
Bir kısım tüccarlarımız lrana 

çikolata, ökçe demiri, pamuk 
ihraç edebileceklerini Harici 1i
caret Ofisine bildirmişlerdir. Ofis 
ihracatın temini için l:izım gelen 
tetebbüsleri yapacaktır. 

15 Sene Ceza Yedi 
Tuzlada Osman isminde birini 

atdGrmekle maznun Abmcdin muba· 
kemul dün bitmiş, maznun 15 &ene 
atır hapae ve 1000 lira taııninat 
itaa&na mahküm olmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Bahar 1 
----------------------------------------------------------~---' 

1: Komşu - Oh, Hasan Bey, bak 
J(hıeş açtı, ortalığa tatlı bir hararet ve 
neşe saçtı. 1 

2: Komşu - Karlan eritti, 
kuruttu, sokaklan temizledi. 

çamurları 1 3: Komşu - Mikroplan öldürüyor, 
hast~ktaıı da eser kalmıyacak, Hasan 
Beyi 

4 : Hasan Bey - Elbette, lrn Jr şu, 
gUneı bizim belediyemizdir, bu işleri 
yapmak onun vazifesi!.. 



11 Mart 

Her gün 

Tuna 
İktzsadi 
Birliği 

Takribeu yirmi bet sene ka
dar evvel, Alman Hariciye Nazırı 
Giderlen • Vahter, neşrettiği bir 
eserde, büyük devletleri ima 
ederek: 

"Şimdiye kadar herkes Av
rupada yaloaz alb büyük kuvvet 
mevcut olduğunu söylerdi. Kısa 
bir zamandanberi, bir yedinci 
kuvvet meydana çiktı : 

Bu kuvvet M. Tardiyödür.,. 
Dimişti, 

O vakit M. Tardiyö Tan ga· 
zelesi Başmuharriri idi. Dtınya 
siyaseti hakkındaki malômatı oka
dar geniş ve tamamdı ki, kale
minden hergün çıkan yazılar, 
büyfik bir dikkat ve alaka uyan· 
dırı yordu. 

Bugiin M. T ardiyCS, üçilncü 
defa olarak Franıız Başvekllet 
mevkiine gelmiş bulunuyor. Ce
nevrede, Tahdidi T-eslihat Konfe
ransında Fransız projesini büyük 
muhalefetlere rağmen müzakere 
esası olarak kabul ettirtmiye 
muvaffak olmuştur. Denilebilir ki, 
bu, sırf onun kendi gayreti ve 
meharetile elde edilmit bir mu
vaffakıyettir. Şimdi M. Tardiy6 
ortaya yeni bir fikir atm1ştır: 

Tuna lkbsat Birliği. Görünüşe 
nazaran, Fransız Başvekilinin pro
jesi, Merkezi Avrupada, yani si
yasi ihtirasların çok kuvvetle 
makar tuttuğu bir sahada, güm
rük tarifelerini zamanla ortadan 
kaldırmak ve bu sabada yaşıyan 
devletlere para ikraz etmek su
retile umumi bir iktısadi tesanüt 
doğurarak her türlil harp tehli· 
kesinin önünti almak gibi bir 
gayeyi istihdaf ediyor. Bu proj&
nin şümulüne Küçilk itilaf Dev
letlerinden başka Lehistan, Avus
turya ve Macaristan gibi devlet
ler de sokulmak isteniyor. lngii
tere Hnkümeti bu projenin 
lehinde görünllyor. Roma, 
meselenin~ esasım kabul etmek
le beraber, ltalyaruo, Avuı
turyada ve Macaristanda mevcut 
olan menfaatlerini hatırlatarak 
timdiki halde Tuna devletlerine 
büyük devletler tarafından yalnaz 
mali yardım yapılmasını iltizam 
ediyor. 

Fakat hakikat ıudur ki, M. 
Tardiyönün ortaya çıkardığı bu 
proje, Fransız nüfuzunu Tuna 
boylarma kadar genişletmek 
gayretini gndüyor. Romanya, 
Lehistan, Yugoslavya ve Çe
koslovakya hükümetleri için 
böyle bir gayretkeşliğe lüzum 
yoktur. Çiinki bu devletlerin Le
histandan maadası, Küçük itilaf 
zümresini teşkil ederler ve her 
suretle Fransamn nüfuzu altın
dadırlar. Lehistan ise, Garbi 
Avrupada, Sovyet Rusyaya karşı 
F ransanın bir ileri karakolu va
ıiyetindedir. Ordusu, doğrudan 
doğryua F ranaamn erkAnıbar
biyesinin emrindedir, harici ıi
yaseti, Fransız hariciyesinin tali
nıatile hareket eder. 

SON POSTA 

, 
Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Ben dDnilm, arkamda kal• 
mıt binlerce, yüz binlerce günün 
öne aürdüğil bir dün. Mui arkamda 
sis içinde kaybolmuı bir nrhk gibi 
y atıyor. 

2 - Bir zamanlar bana yarın 
dediler. O vakit temb ve aaftım. 
Sonra aiz:inle evelendim. Bugiin oldum. 
Bir ıOn beni kullandınıı, arkaya 
atbnız, ben yine dün oldum. 

Ben Dünüm 

3 - Ben dönüm. Fakat yine 
bugün ve yanmm. Çf1ııkU sen 
benden ibaretsin diyenden kaça
mazsın. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Raıslar Muharebeye Hazır! 
Japonyanııi Sovyet Rusyaya Karşı Te
c~vüz Emeli Beslediği Haber Veriliyor 

Moskova, 16 (A.A.) - lzveıtiya gazetesi, Çin 
Japon ihtillfı münasebetile japonyanın, Rusya 
hakkındaki gizli emellerine dair çok tiddetli ve 
acı bir makale neıretmiştir. Bu gazete ezcilmlo 
diyor ki: 

"Japon Hariciyesinin salihiyet sahibi erkinın· 
dan biri, bizim şarki Sibiryada 100 bin kişilik 
bir kuvvet topladığımızdan bahsetmektedir. 

Biz bunu inkir etmedik. Aleyhimizde çevrilen 
entrikaları gördükten sonra ellerimizi kavuşturup 
oturmamıza imkin yoktu. Japon ErkADI Harbiye-
sinin aleyhimizde gösterdiği faaliyetlere daima 
elimi2de kuvvetli vesikalar vardır. 

Bu vesikalara göre Japonlar, ani bir surette 
tecavüze geçmek ve bfttiln Şarki Sibirya sahilleri 
ile Baykal gölüne kadar olan arazinin abur taraf. 

1 
taki kısmını ele geçirmek maksadını besliyorlar. 
Japonların bütUn maksatlan, sadece Şarki Sibiryaya 
uhip olmakbr, yoksa komilnist propagandalarına 
mlni olmak değildir. 

Ayni zamanda bu hareketinde ciddi bir muka
vemete uğramamak için Rusya dahilinde taraf taraf 

isyanlar çıkarmak ta tertip edilen plin icabıdır. 
Bu vazife, muhtelif beyaz Rus teşkilabna veril· 

miştir. Ayrıca Lehistan ile Romanyanın da Rus 
aleyhine harekete geçmeleri mukarrerdir. 

Japonya, bu hazırlıkları yaparken Ruıyanın 
harp edemlyecek bir halde bulunduğunu da açıkça 
söylemekten çekinmiyor. 

Biz, kuvvetli bir sulh siyaseti takip ettik vo 
edeceğiz. Kimsenin bir kanı toprağında gözümm 
yoktur. Fakat kimseye de bir karıf toprak vermek 
niyetinde değiliz." 

işe Y aramıyan inhisar Memurları Taz
minat Mukabilinde T asfiyeEdilecekler 

Ankara, 1 1 (Hususi) - Millet 
Meclisi mühim kanun llyihalanm 
müzakereye başlamak üzeredir. 
Bu lAyihalarlD en başında inhi
sarlarda çalışan memurlara ait 
kanun gelmektedir. 

Layihanın esaslarına göre, 
kendilerinden istifade edilmiyen 
İnhisar memurları açığa çıkan· 
lacaklardır. 

Bu gibi memurlar lıakkında, 
Amirleri tarafından verilecek olan 
raporlara göre muamele yapıla-

Devlet Borçlan 
lsveç Şirketile Müzake

rata Başlanıldı 
DilnkU nllshamızda Ankara 

telgrafı olarak bildirdiğimiz veç· 
bile, devletin bir kısım ıirketlere 
olan borçlarının bu seneye ait 
taksitlerinin tecili istenilmişti. 

Irmak - Filyos ve F evzipqa -
Diyarbekir hatlarını yapan lsveç 
ıirketile bu tecil meselesi hak
kında müzakerelere başlanılmıştır. 
Şirket tecile mukabil inşaat 
programında bazı tadillt yapıl
maS1n1 ileri slirmektedir. 

Bu seneki taksit miktarı tak· 

caktır. Açığa çakanlanlara her 
hizmet senesi içiıı • bir ayhk taz .. 
minat verilecektir. 

Tuz lnhisan memurlarından 
açığa çıkanlacak olanlar hakkın
da Memurin Kanununun tasfiye 
hükümleri tatbik edilecektir. 

it Kanununa gelince; yakında 
mllzakereıine başlanacak olan it 
kanunu, ipizlijin öntlne geçilmek 
maksadile bazı esaslan ihtiva 
etmektedir. 

Ez cümle belediyeler ye Vill-

!Hariciye Vekili 
Sof yada 

Safya, 10 - Hariciye Vekili 
Tevfik Rtıştn Bey yolda bir giin 
geciktiğinden Sofyaya yano 
( bugün ) muvasalat edecektir. 
Cumartesi gtınll Kıral BorÜI 
Hz. kendisini kabul edecek, ıe· 
refine müteaddit ziyafetler veri
lecektir. 

riben on bir milyon liradır. Şirket 
tecile muvafakat ettiği takdirde 
1934 te bitmesi lirımgelen hat• 
lann bir mnddet teahhurla ikmali 
gibi bir netice hlsıl olacakbr. 

yeller tarafından yerleştirme bü
roları tesis olunacaktır. Para 
mukabilinde lf bulmak usulu ya
sak edilecektir. 

Meclise verilen llyihalar ara
sında nalbantlık hakkında da 
bir proje vardır. Bu projeye 
göre nalbantlık ıçın kurs 
açılacak, semer, ko§um ve nal 
gibi hayvanlara mahsus qya için 
bir nizamname yapılacaktır. 
San'atkirlar bu nizamnameye gö. 
re hareket edeceklerdir. 

j inhisarlar 
Ankaraya Nakil Haberleri 

Teeyyüt Ediyor 
Ankara, 11 (Hususi) - lnhi· 

sar idarelerinin l.tanbulda bulu
nan merkezi kısımlarının Anka
raya nakli haberleri sallhiyettar 
makamlar tarafından teyit olun
maktadır. 

Tevhidi lizımgelen kısımlara 
ait İstanbulda hazırlanan rapor 
bugünlerde buraya gelecektir. 
Nakil keyfiyetinin nisan sonlarm
da yapılm&11 muhtemeldir. 

Bu münasebetle bir de yeni 
kadro hazırlanacakbr. 

Demek oluyor ki Tuna lktısat r 
Birliği, esasen Fransanın nüfuzu 
altında bulunan bir kısım devlet-

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
ler zümresine, şimdiye kadar bu 
2:Ünıre haricinde kalmış olan Ma
caristanla Avusturyayı ilhak da-
iyesindedir ve bu maksat basıl 
blduğu gün Almany.ıı tamamen 
tecrit edilmiş bir hale gelecek, 
Merkezi Avrupada da Fransanıu 
sözü hakim olacaktır. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Fuhşu mcalck edinmit birtakım umumi kadınların 
ıehir şehir, v~layet vilayet dolaşhklara ve utradıkları 
yerleri de kirlettikleri nazarı dikkate abnarak buna 
meydan verilmemesi istenmektedir. 

Her vatandaşın hürriyeti mukaddestir. Şu farkla ki, 
cemiyete zarar getirilme.in. Bu noktadan, istenilen 

t•J yerindedir ve bu kararın biz isabetine; 
Fakat bir ıehirden öbür şehre gitmelerinde zarar 

görülen insanların bir tehir dahilinde, en kirli yerden 
en temiz yerlere gelip mikrop saçmalaranm zararsız 
görülmeıindeki fikirin de yerinde olmadığma inanı· 

yorux. Sen de ey kari 

iSTER iNAN, iSTER /NAN.MAi 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Mündericalımızın çoklu
ğundan Dercedilemenıiş
tir. -···········-.. ···-------·--·-------·· ........ .... 

Tarihi Evrak 
Sefaretimize 
• 

iade Edildi 
Ankara, 10 (Hususi) - Bu

gün, Maliye Vekili AbdnlbaJik 
Bey tarafından Bulgaristana sah
lan tarihi evrak bakında Refik 
Şevket Beyin sual takririne ce
vap vermek mukarrerdi. Halik 
Bey, kürsüye geldi ve dedi ki: 

"Heyeti teftişiyece yapılan tah· 
kikat ikmal edilmiftir. Takikat 
evrakı Ştirayi Devlettedir. Vaz:i· 
felerini hakkile ifa etmiyen 
memurlar hakkında Şirayi Dev
letin verecetl karv dairesinde 
muamele yapılacaktır. 

Bulgaristandaki evraktan 53 
çuval derunundaki kwm oradakt 
sefaretimize toalim edilmiıtir. 
Bunlann lstanbula nakledilmeal 
için de tahsisat verilmiftir. Bu 
çuvallann içindeki evrak açılma• 
dığı için içinde işe yarayıp yara· 
mıyan olup olmadığı hakkında 
malumabmıı yoktur. lstanbula 
geldiği vakit açılacak ve orada 
tetkik edilecektir. ,, 

Takrir sahibi Refik Şevket 
Bey milli tarihimize taall6k eden 
bu meselenin kat'ı neticesine vl• 
sıl olduğundan dolayı milll bir 
zevk duyduğunu söyliyerek mev
zuu bahsolan 5.1 çuvalın tarah• 
mızdan miizayede ile sahlan mik
tarın tamamı olup olmadığuıl 
sormuş ve bu hususta lizım ge-
len dikkat vo teyakkuzun g6ste
rileceğinden emin bulunduğunu 
kaydederek tarihi kıymeti havi 
evrakın maarif vekAletf tarafın
dan muhafaza edilmesinin muva· 
fık olacağını ilave etmiştir. 

Abdülhalik Bey tekrar saz 
alarak işe yaramayan kAğıtların 
müzayede ve mllnakaaa suretile 
sablmasınm muvafıkı kanun bu· 
lunduğunu beyanla demiştir ki ' 

0 MUfettiflerimiz lıe yaramıyan 
ve yarıyanı tetkik etmeden bu 
evrakı utbkları için memurları 
kusurlu görmllflerdir. Mllraca• 
tıamız llzerine de ıefaretl· 
miz bu evrakı alarak muba· 
faza etmiştir. Bunlar acaba 
tamam mı değil mi ? Bu hususta 
henüz evrak tetkik edilmediği 
için bir mal6mat arzedemem. Ev· 
rakın lstanbula geldikten sonra 
gerek muhafazası ve gerek tet· 
kiki için Maarif Veklletine devri 
çok doğru Ye hatta llzımdır. 
Zaten biz bunu Maarif Veklleti· 
ne teklif ettik. Maarif Vekaleti 
bunlan tetkik eder işe yarayan
ları alır diğerlerini satar veya 
yırtar.,, 

( Son Posta: Milyonlar kıymetin· 
deki bu tarihi evrak hakkında ilk 
netriyab yapmıı •o o zaman hllku· 
metin nuarı dikkatini celbetmiftlk. 
Anlaşıbyor ki h8k6met o •inden
beri bu meıeleyl ciddiyetle takip 
etmlf ve bu ıuretle yapılan teıeb
büsler in ilk ıafbaıına ait bu mühim 
muvaffakıyet hasal olmuıtur. ) 

Otomobil 
Faciası 

Şoför Manonun idaresindeki 
3669 numaralı kamyon düo 
akşam üzeri Bakırköye gitmekte 
iken Zeytin bumu civarmda 
Ahmet isminde birine çarparak 
tehlikeli surette yaralamıştır. Ah
met hastaneye kaldınlırken yol
da ölmii~tür. 
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Bılma lçkial 
llGaldrat Labiur Llare.ı ka

pkçW)da mtlcade1e mabaclDe 
Meninde bir hopa fabrllrua 
a4j tb. Bir ani içki olan ltot
malar Alfna ....... de p 
fula r•ı..t hbıqla. 

Aydında Kaepmafif 
Aydm mPmurlan kencl _... 

lannda bir koop9'•tif tetMHne 
karar vermiıler<IW. Yakında ltir 
heyet toplanarak Mı nizaımmme 

yapı:.cak ve mnteakıben faaliyet• 
sıeçilecektir. 

T 1nı · nat Veritnriyecek 

iz ir, {Hususi) - Rılıtım Şir
ketinden a!Akası ke8lenlede 
bundan M>Dn yazifedea çibn
lacaklara tazminat nrih-.a 
Nafıa Vekiletinc1m teWii olua
muıtur. 

1011 POSTA " 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi ( /ktısat Bahsi ] 
o 

-----------------------Borçlarımız 
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Çeıms Kögliisü 
Ve Tütün 
Zıraati 

Çqme (Haamıt)- Geçea me.
lim ttıtan pi7uuamn tik d ... 

" .. -.. .-. ....... 
ltmdur. Bir 1aiam klylll• l»a 
YUiyet llzerlae ba .... t1t1D .... !., ...... ........... . 
Gec- _ ..... ..,. .. 
W.p>p lna - ...... .., 
... UUOll liraatlae ..... ... 
•h'ınlir ........ rp ~ 
Un• tarla pek ...... ÇlftPle-
rlmis lafın tDk •lnnh pktikleıi 
iP~ ~b ~ .......... .ıa.t 
alu• •-,---. 

Hah lbracab 
lktıaat Veklletl Tepbbü
lerde Bulunmıya Bqladı 

lamlr, (H.ul) - tetmmizde 
itala ticaretile .uı1PJ mn ... ...ı.r 
blr mlddet ....t 1kt...d Veka
letine mlnaat el11d1'•, tincat 
yapamadaJ&rom1 nklletla laYU
auba lbım pldllhd Mlcllrmlfler
dl. Gelea mallmata .ar. 1kbut 
V e1dleti malıtellr deYletl• .11•· 
dinde t•bblalerde llul=- qt8r. 
Bu tefebbnı1erht fa,dala _... 
I• .._... t•• ı''aıldNir. 

lzmirde 
ihtikara Kuta Mieadele 

Devam Ediyor 

lzmir ( Hami ) - ŞıkWa 
Ticaret Mildtlrllil lhtlklr yapan· 
lara kartı açhia mlc:aclelecle de
Yam etmektedir. Birbt ...... 
yeJ bir MuH9I tacir lldlklr ~ 
mile takibata mana blch. Bun
•an bqka Jealda bir tacirin de 
lıtiklr Japbp teaplt edllclL 
Y apılaa tetkikat aetic..ı.cle lna 
tacirin, Amapadaa k ... um• 

Memlekette Frengi Mücadelesi 

Zonguldak Mıntakasında 
Ciddi F aaliyeSarfediliyor 

Zoic u ' (llaa~ - F,_.. 
lhıti Km-..... ,. ıd • ile pek 
fula mllnteşirdir. • kiti ı..
t.Ws • Mfa ...... ..ylk mu
...... -d• 11L 'tllift • 

--- ...... t.IW.twi ..... 
mamlf, .. ,eı:•ı• ••ıt 'I fetl 
........... ,. - tevwO 
dmiflk. S.. u ..... yapda 
.. lılıliıdl ....... ......... 
mw-ı.,. -"tan tam ... . 
teabit eclllmiftir. Bana ..atealap 
s.w..t Velrt!Bti fı-st Ue en 
pctdetU ~W. m&cadeleye , .. 
çllmeai ....__da ........ ._. 
emirler Yermiftir. Vlfdlet pçu 
lene Zoapldak lçia (•) .... lra-
Jds Wr mladal• t•hd.... .,..... 
-.. ba miktara ~ bltp-
.mclea .. OD ltia lira DIYe ... 
lenk derlaal mlca.W. ı..u,... 

Trabzonda 
Halk Eoi 

rtlrttiti mallan daba fula ftate 
atmak aakucllle l.taabala ,a.. 
driji ulııalm11w. 

re:ıllmiftir. F abt bu para ı.t.
nlea neticeyi ftnlledijind-, 
aııkaMenin daha eaulı teldlde 
Derfemni makaadile bu ıene isim 
;,la bin linahk tabıilat ayrdmu; 
ileri allrülmilftlr. 8a para ftrl
letek oluna fennin emrettlll • 
IOB ftltemJer tatbik olunard 
aekk kolda teda•iye çıkdacals, 
frenıililer evlerinde muayene n 
tecim edileceklerdir. TedaYI al
tma ahtmanlar ~zamanda illa 
bir bntrola tlbl tatulacaklarcllr. 
Diğer t..aftan l.zı aıhlliye _. 
murlarmm klrlllerd• teda.t ~ 
reli iltedikieri, klylln&n de INı 
yllzden tedaviden ~dıj1 bahu 
almlDlfbr. Mllcadeleahı tam ... 
nuile aemere •.-....i içia .. 
p.i wfi .......... .,., .... 
ltlila le hin• ı.plıee•llr. 

J Torosların 
Bügiik Tüneli 

Adana (11....ı) - T ... 
Wb lwüule Haalan BUeawllk 
mevkllerl anmndakl ı.e,&k ...... 
baza 1ebeplerd• ...,. ....... 
kadar tamamlaaamı&lfb. Şimcllld 
laalde tllnelin ltlr lmmınclan ....... 

irile ·ımakta•. Alllradarlar ... 
.uı,.ı. Diba,.t ..... .... 

•dil• tlaellD ..... ...... ..... 
pz menlmlade haffne .__ 
yermlflerdlr. Haftlar lam lizn• 
•• dbeliace latıdl ..... > 
c:akbr. 

Etrafındaki 
Müzakerat 

Pariate Saraç oilu Şiikrii 

Beyle; Dayilüer Vekilleri ua,. Mla 
em o-.- horçl ..... n teaiye 
tekli hakkında cereyan eden 
mlulwsiiba .kamete m icôm 

ol-* bere bahndwie bi 4iri
&,.r. 

Bitin dtinyıt yavao yavaş borç 
ödememek IİyaetİDİ takip eder
ken, bizim borçlarımızı te.hir 
etmek içia vaki olan mür.acaatı-

... •ile, Avrupalı aJacakltlar 
tanıfmMa feaa talİI' ediih oc .,e 

• • • 'e mlapmya ymupmak 
it • 1-;c:ram:. 

Halbuld Arjantin Ye Şili bU
kimetleri, değil eski, harpten 
IOSa aldettikleri hor.çlar• bile 
lclipmlyeceklerini bildirdiler. Ma-
cuidM, kmdimine .manfık ıera· 
ide para ikraz edilmediji tak-

-- ~ana tediyesine (mkA• 
al··d 1- Un etti. Venizem 
..... _,.1r... ayni maaayı ifade ..... .,...tta ı.utunclu. 

tü bOl"Çlanmın 6demİ) eceğl
mill değil, ödiyeoriyecettmin ve 
bu MHple taksitlerin tehırinl 
UtlJ0111L Onlar buna bile 
mum.kat etmek istemiyorlar . 

FnMız eazeteleriacle okudu-
1 .. sare Saraçoğlu Şiikr Bey 
lw~ meaelesinde c:la,wu ve
kilim. rem teklifJer yapan,tır. 

1 - Taksitlerin 'beş sene 
lçbi tehlit. 

O.,Wer Vekilleri ba t~kura 
kaW .a.ek illıemeariflerdir Fa
W Wr tarafba T .. D,euiD 1. 
11• H lrıN(esinde laorçlanu 
bq. ~ bir taa...t ko,_.. 
:y••I= 1ğrmm4lenlr. E.
ftlce 1mede bir taksit tediyesi 
lııö\ındaki te1difimhe de ayni 
itimi yapm1flar. Fakat sonra 
emri nldi kabule mecbur olmuf
lanta. 

ı-Bia t.orçlanmıza l.atlix lirul 
o&.rM ldlJora. S- waanMtrda 
t1 z ._ ..m laymetini kar· 
hettfil için, Dayinler İngiliz ör .. 
,.- altM e&a&• istinat ~den 
diiw Wr paraam ikame~ ni ve 
m11• Fw &anımın kabuli
nl teldif ettiler. 

B1s bu teklifi reddett k ve 
lnıftia lirasa llzeıinde iarar ettik. 
Hatta fazla olarak geçen rnne 
Tlrk ~-- olarak yapt ğımaz 
tedlpttu. lagiliz lirasmm dfü,__,il 
Jldtaden kaybettiğimiz iki mil
yon Uranın iadesini istedik. T ahit 
Dayinler VekIDeri de bu leklifi 
kabul etmedil~. 

~ ki ltarP. mese-1eai 
etr"zda cerepn edea mma
k....a Wr çık·-· ginmttir. 
Hlktmetçe ppllacek teY ea
deoa lıtorçlarm fimdilik te
diy..mden vazgeçmektir. BiHçni 
nD ..n,on liradan 145 mi ) ooa 
Ülea Wr memleket, artık eski 
bcql.n 6demiye deftm ede
IML S. ıahada bizden e ve! ayni 
yola allak edenler, bizim içi de 
ala n olmalıdırlar. Esasen bu it.... için ıimdiye kad r ve
rilea w çok kanşık besa lara 
..,bd eden faizler, ru imal 
wLtMm çoktan AflDll bulunuyor 

·~ 
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Siyaset Alemi BARİ C: 1 T B L G R Ar LA R "--G-önüı işleri 
Almanya da 
intihap F aaligeti 
Çok Hararetli 

Almanya intihap için Heyecandadır 
lrlandada Da Manalı Bir Tebeddül Berlin 10 - Almanyada Rei

lldlmbur intihap mücadeleleri 
bntnn tiddet ve hararetile de
Yam etmektedir. Almanya Mesa1 
Nazın, Hindenburgun intihapta 
kazandığı takdirde, Hitlerin par
tiyi tamamile kaybedeceiini ve 
lktısadl vaziyette hasıl olacak 
afak tef ek devamlı sallhın da 
müfrit milliyetperverli~ mağlQp 
•• tcn1dl edeceğini aoylemiftir. 

1920 darbei bOkiiıneti esna-
91nda Harbiye Nazın olan M. 
Noıke, müfrit milliyetperverlerle 
komünistlerin intihapta bir darbci 
hilkQmeto kıyam etmeleri ihti-
maline karşı polis kuvvetlerine 
( Vatcrlo ) meydanında bir geçit 
resmi yaptırmııtır. M. Noske 
polislere devlet ve kanunu mü-
dafaa hususundaki vazifelerini 
hatırlatarak, Almanyarun vaıiyc

tinia ancak kanuni tariklerle 
clejişb'rilebileceğini söylemiıtir. 

M. Noake Haver ele yapılacak 
l»lr darbel bOktlmet teşebbüıOnlln 
bba muharip polisi• mukavemeti-
•• marus kalacağım Ye ba polis
lerin antrenman U)Hİnde •de
mirden birer pençe • haline ıel
dilderini ili•• etmiıtir. 

Diln komnniıtJer tarafından 
ppılan nOmayiılerden •onra, 
la&'lln de Hitler, Berliuia mer
kezi olu eaki imparator ptosa 
brpau.dald l'eniı meyduda Dil-

• mayifler J•pmıtlarcbr. 
Şebria bDtila mahallelerlade 

l»lth varoılarda mllfrit milliyet
penerler udı araa keailmiye• 
bir dalp halinde meydanda 
toplanmışlardır. Nuyonal- Soıya
Lt F ırkuamn propaganda tefi 
ola meb0

• M. Gobell fatonu• 
lntındekl taraçaya çıkmca ( SO) 
llt (80) bin kol ha•aya kalkmıı ve 
kendisini f&fiıtvari aelimlamııtır. 

Ba esnada Hitlercilerin yap nidalan 
ağır ve tannan bir dalıa aibl 
afala uraıyordu. 

AlacaJ~ eJbiseU kadınlan, yu
mupk tapkalı burjuvaları. kas
ketli ameleleri ibti•a ede• katle 
••nçlik etvan Ye azimk•rlılr ha· 
reketile nazan dikkati c.lbedi· 
1ordu. Hitlerin ukerleri siyah 
deriden yelekl• giymiflerdi. 
Ayaklannda çizmeler vardı. Hn
cum Jotaab grupları bayraklariJe 
mkı bir aaf teşkil etmişlerdL Bu 
mada kuvvetli bir nakliye tay
yaresi çok aşağıdan ıeçerek 
Hindenburpn kilolarca propa
pada riaalelerini atmlf, fa
kat kuvvetli bir r6zglr ban
lan uzakta damlann &zerleri· 
ae uçurmuıtur. Tayyare riıaJeleri 
bitirdikten sonra UÇUfona devam 
etmiı •• ınriUtnler hatibin gilr 
IUini bopaak iatemiftir. Hitlerin 

lrlandada J 
Hükumet 
Değişti 1 

Dublia 10 - il dl Valen 
68 reye kup, 81 reyle lrllDda 
Bqvekill hıtibap edilmiftlr. ,,. 

Dublha 10 - Da Valen ,.,._ 
kasına mensup il. Fraal& F ahi 
Meb'uau Medi8 Reill intihap 
edildi. 

M. 41 V alera yeni lrllnda 
kabine.ı.I pı tekilde tqkil et
miştin 

Bapekil n Hariciye Num 
M. d6 V alera, Bapekil Muavİlll 
Ye MahaW Hük6met w Sıhhat 
Nazın lıL Okelli, MaH,. Nama 
M. Saat, Sanayi n Ticaret N.. 
un M. L6Mu,Terbiye Nazın M. 
Derri1t Arazi n Bahkçahk Nann 
M. Rut Ledıe. mut llUll'i il 
Riyon aclliye llUlft il. Gopram, 
poata teJpaf " telef• nazın 
M. Konolli, mlclafaa azan il. 
Ayken. 

Kabinenin bDtln m• da 
da V alera fırkuına menaup •• 
cilmhuriyetçi meb'aslardır. 

Son Poata: Ba hlik6met .. 
lifmeaialn ehemmiyeti tud-= Jr. 
flada tfmab " cenubi olmak 
11zere Od kısımdır. Şimali lrlinda 
proteatan, cenubisi katoliktir. 
Burada, ilk defa ctımburiyetçiler 
ıafer kazanıyorlar, onlann emeli, 
lngiltere ile allkayı kam ektir. 
Bu uj'urda 11eaelerce k• d6kea 
bu adamlana bu u.f..J. baaclea 
dolayı ıayanı dikkattir. 

sağ eli ~!t~ tevaif edile• Gobell 
kllrsiye nca on binlerce kiti 
tarafından alkqlanmııtır. Genç, 
" topal bir zat olu hatip söze 
baılayıaca, yilzil ıayesl uj-rundaa 
ne bahasına oluna ols1111 d6nmek 
bilmiyea adamlara mahaua 8el'et 
çizgilerle 8rtfilmftf{O. 

Hatip matbuatın ftlnlerden
beri yudıj'ı ıeyleri tekru ede
rek, Hindenburra hilrmıet et· 
mekte olduğunu, fakat dlmhuri-
yeti, aiyut ve mali iflb rejimini 
devam ettirmit olan Hindenbur
run aleyhine kıyam ettiklerini 
a6yledl .. Bis Y abudileria Mark· 
ai.t ctımbariyetine karp kin ile 
mDtebasaıı bir fırkayız. Alman 
milletine ekmeiini ve hllrriyeb'ni 
iade edeceğiz" demiıtlr, Muma• 
lleb ayaklan kar içinde ~ daki
ka slSz a6ylemif Ye ı&zleri arada 
aırada •Hurra r.. nidalarile kesil
miştir. 

EDEBi TEFRIKAmı 54 =========== 
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Mnelliflı «.n"' Htanıa MiH:erdmlı P. S 

ptma mektepliler 1 Bu ıenç 
efendiler, bankacalar, tGccarlar, 
bldınm Mlanlan, ki bir bardak 
bira içia lelerine gelen ilk ka· 
J'l1& dBşem keçici luzlanna, inek 
puannın pİI kanlanna hal<aret 
edemiyorlar 1 Ne peripeykerler 1 

Birinin lbtllne gelmesine ehem
miyet vermeden uzaklara ttlkü· 
rllyordum, 6fkeliydim, gözlerimin 
lnlhıde biribirlerine sarmq do· 
lq olan bu insanlara karşı nef
retle dola idim. 

Stortmr meydanında, hiıuına 

reldijim nkft beni dikkatle 11-
zen bir kazla karıılaşbm. 

- Akşamlar hayır olsun, de
dim. 

- Akfamlar hayır oa..... de
di ve durdu. 

Hım! Vakit geç. değil mi? 
Genç bir kadının &llnün bu 
saatinde buralarda dolaımaaı teh
likeli olmaz mı? Hayır! Fakat 
kendisine hitap edilemeı mi? 
Cananı sıkmıı olmıyayım? Demek 
istiy<'rum ki, bakl~vt ?ğzımızdan 
çıkaralım, beraber ıidemeı mi
,U? 

Dö Var.,... lntlluılHıl • ., .. wı. 1uı11uı natıra .a,1 .. ı.. 

Bir Kokain fHindistanda 
Kaçakçı 
Şebekesi 

Berlin 10 - Pollıl ayiifforaew 
maddeler ticaretinde ihtisası olan 
bir cemiyetin memuplanndaa W. 
rini yakalamııbr. f>oli._ f eJe. 
menkten laviçreye gitmekte olan 
Helipuloı iamindeld Yunaah 
bankeri trende te...tdf etmf~. 
Bu bankerin, Hambaqdaki ka-
çakçı çetesinin faaliyette balan
maaı için para verditi tespit 
edilmlıtir. Yunanlı banker tevkif 
edilirken kompabmaııda ııazetele
riDi okumakta idi. 

Bir Alimin Kehaneti 
Berlinin Habfi ilimler Emti

tftsft Müdfirlerinden biri Almanya
nın ıayçesini 'rikuda retirmiştir. 
Hindenburgun tekrar intihap edi· 
leceği. 932 ıenea mayu Ye 
haziranında Almanyada vahim 
siyasi ihtillller •ukua rele
ceği. 1934 te Avrupanıa dahili 
budutlannıa değişeceji ye bu 
tarihte iki ıenelik harp zuhur 
ed~ceği hakkında kehanette bu
lunmuştur. 1936 da imza edile
cek olan aulbtea sonra Avnıpada 
4 senelik nisp1 bir allkôn allre
cektir. 1940 ta uzun bir cihan 
barbı olacak Ye bu harp 1943 te 
bitecktir. Biltftn hunlara rağmen 
müneccim nikbindirl Bilhaua 
Hitlerin tamamen sukut edeceii 
fikrindedir. 

Almanyada Kar 
Stütgart 10 - Dllndenberi 

Vurtembergte fasılasız kar yağ .. 
maktadır. Posta otomobil Ye 
otohilsleri işlememektedir. Tren-
ler teahburla gelmektedir. 

Hayretle beni allzdll, makaa
dımın ne olduğunu anlamak için 
yftztlmtı tetkik ettL Sonra bir
denbire elini kolumun altına 
aokarak: 

- Haydi. ytırül dedi. 
Onu takip ettim. Araba lataa· 

yoalan boyunca bir kaç adım 
attıktan sonra, durdum, kolumu 
kurtardım ve dedim ki: 

-Dinle, dostum. bir 6rilm bi
le yok. Ve gitmeğe hazırlandım. 

Evveli bana inanmak isteme
mişti: fakat hiçbirşey bulamadan 1 

bütün ceplerimi yokladı sonra 
bana kızdı, batını gururla arkaya 
atb ve bana karıı kötil bir tavır 
aldı. 

- C .l ccn bayır olsun, d dim. 
- Durunuz biraz, iye ha· 

ğırdı, gözlüğünüz albn mı? 

Yeni Bir Galeqan 
Kalknta. ıo - Oç Meeuaiyl 

katletmekle mun• iki Mlall). 
maa delıbnhsının ldam1 m&au~ 
betile tertip edileu muazzam 
allma)'İf .....,ında poliı hapiıb~ 

ne etrafıadald halka hilmm et
mlftlr. 50 bin Mnalnman mezar
Lfa gZSmlllmekte olan ceaetleri 
almıya tetebbtıı etmiftir. PollH 
bOcum edilmit. ftZiyet Yelsamet 
keepetmlı rlç hal ile e.etJer 
defnedilmiftir. De... etmekte 
olan galeyan dolayıaile mezarlık 
8 irb mDddetle polisin muba· 
fau11 albna alınmıabr. Bü-,ok 
kimıeler yaralanmıştır. 

Breslavda Grip lsti11sı 
BreslAv 10 - Grip latilba 

ytbftndcn bugün 80 mektep ka· 
ı>atılmıştır. 

Bir Zencinin Cinayeti 
Nuvel Orlean 15 - Hınızlık 

clrmile tewkif edilen bir Zend 
bll' polia memurunun ailihma 
alarak iki polisi öldnrmn, Ye bi
rini de yaralamıştır. Merkum çetin 
bir mücadeleden llODra 61dürül
milftllr. 

TAKViM:= 
/CUMA} 

11 aa. il · Mart - 932 
Arabi Rami 

S • ZUlade - U50 27 -.Ş..bat- ...ı - ısa 

Vakit r:-=-f:.!:,.! Vakit~~~!:,!. 
cıı • ., ı:ı, ı 19 Akta• ı:ı.. - L n 
Ôtl• 6. 1 ı. 24 Yal• 1. 1. S' 
l11ı.c11 9. so ıs. ,, 1 ... 11 ıo. n • " 

Haaan fırtması 

- H..,... 
- Öyleyse cehenneme kadar. 

.. Jllrildl\m. 
Bir dal.ika aonra arbmdu 

kofta Ye beni çağırdı. 
- Yine de henimle heraber 

ıelebilinini&, dedi. 
Zavalh bir aokak kıZllllll bu 

ikramı k&rfluncla knçük dllftO
iimll hisaettim ve reddettim. 
Hem de vakit epey geçmiıti .ve 
beni beklediklerini, kenöısinin de 
böyle fedaklrlıklar yapmaya mak
tedir olmadığını söyledim. 

- EYet, .ledi, ben fimdi ai• 
ma beraber gelmenizi istiyorum. 

- Fakat ben bu ıerait için· 
de kabul edemem. 

m, siz başka bir 
kadına gıdeceksıniz. 

- Hays, ceYabım verdim. 

Genç Kızlar 
Bu Mektubu 
Okuyunuz 

Her i&tiht ıardiikleri erk et. 
len yla n her IDUf&kw ima .. 
izdivaca fÖliSdlliünl zaanedea 
pnç in.dara, •taiadakl mektub• 
okumalanm taftiye ederim. S. 
•enç namusla •• vicdaıd. bir 
~ocuktar. fakat hayalle hakikat 

biribirine aymamııhr. Ba J(lzdea 
ikim de hedbalat olmıya mahk6-
kalmışlardır. 

Şimdi melmdta okaywaz: 
• Beadenm bu.dan ild .ene 

enel • 18 • yqında lke. fa.idi 
~ir aile,. mensup .. 16.. yaşmct. 

masum hir kızcatıda tanıfbm. Be g 

bu ~oc.ukluk temayülünil Wr qk 
zannederek oaa Dmitler ftl'di-. 
o ela Jia• çccuUak sailıeuile b.., 
Jara iaudı. Biz münaaebetimiJ!i 
llerleterek sık .. k bulutuyor " 
iki nişanlıdan daha serb..t ha1* 
ket ediyorduk. Bizim b• mün98 
aebetimis etrafta dedikods busulo 
retirdi, uvalli masum yavruc• 
tun b11 ytizdea çekmedii' k• 
madı. Benim be ıuursuzca .., 
hissiyabmla hareketim biçarenl& 
lab'kbalinl tehJikey• koydulJ 

Bir aena sonra tabii l>ln1>iıfı. 

mlze kanıksadık l>ir bahane ~ 
ben vicdaaaızf danldım. Blrf aeae 
daıyıu dmdulq fakat tf •• kal
!,im ~cdu anbınm ditJ.rt ar• 
amda hem aı11yor. açılı aa,ı .. 
ylm detllndDlrp atfıyorumi.. 
Ona timci MTiyoram, fakat g&aıa 
111n1 aı-k içİll kadi.m. yalvu
clım bealaıl• b&nfb. EYleamembil 
teklif etti. S. teklifi pyet tabi 
llulclum •• hllrmetlo kUflladu•. 
Fakat b. beaha ~ imlc.lhsıdıaı 
zira timdi bea lauk11kua birind 
sınıfında tahsil çaitnda ltayatnnı 
kazanmam" bir ıencim. &. ıeralt 
tubada evleamemiı. ancak benim 
fedak&ıLtıaJa kabildir. Tekru 
a61lüyorum, ıiDNll ken crw.u •e'ri
yonım. Defrett• etmiyona-. fakat 

..ri Yicdaa uab.ndan kurtalmak içil 
baza anlarda bu fedakirhit yap .. 
cağım reliyor. Bu fedakArlıtıa da 
hayatıma mAI olacağım tabmia 
ediyorum. Şimd! ılizda ta naJ. 
lerime IAtfen aYap ftnleaıİll 
rica eclerinu 

l - Oaa - cenp ftl'eyim Y 
2 - Beni ı..r.. ezea l'icdaa 

azabından kurtulmak İçİM kadimi 
aud teaelll edc7imi' 

S: R 
Y eılae yol, niıanlanmak " 

umanı geline• evlenmektir. O. 
nretle ba.rD• ~enmenin mlrd 
olan sebepler ortadan kalkıncıy~ 
kadar hem Yicdammı: rahat 
eder, hem de im kurtuJmıq olur. 

HANIMTEYZE 

Ah. wlcaclum• biHla .U... 
ailllli bomlmuttus imi• be.im 
aazanmda lcWa pireı ukels 
olmaılardı, aefalet beni ta-.mile 
kurutmuıtu. Fakat Len H ıarip 
kızın kaqwaada lreadlml acına
cak hir ftZİyett• bulmuttum ft 

zevahiri kmtanu1a karar Yerdima 
- Adnm nedir? diye sordum. 
Marl mi? Ala. Peki, clinleyi

niz, Mari 1 Ve ben ona hare-
ket tanı1D1 baba bqladım. 
KD ıittikçe hayrete dlfOyordu. 
Benim ıece yanlan aokaklarda 
gezerek küçilk kızlara takılan 
insanlardan olduğumu mu san
mııtı 1 Hakikaten benim için bu 
kadar fena bir fikir mi besliyor
du? Acaba kendisine başlan-
gıçta uygunsuz bir söz mü s 0.r
fettim? F eoa bir niyet aabibl 

(Arkua ftl' t 



8 Sayfa 

Kari Mektupları 

Müzede 
Bir Tarih 
Hatası Mı? 

Saraydaki Hulae mise ... 
cl6rdtlnctı dalreal mal6mdar ld, 
fevkaJAde kıymettar tarihi ...,.. 
lerle doludur. SaraJ1D J11bm 
bu dairesi blle ciddea feYkalade 
yllluek bir mllzedir. Buradaki 
uann herbiri hakkında ayn 
ayn tarihi mal6mat vermedea 
enel nazan dikkatimi celbeden 
bir lıususu zikretmeliyim: 

Salonun her iki mukabil cilı .. 
tinde camekinlar içinde ıayet 
loymettar iki hilat teıhir edil
mektedir. Bu hilatlann altma 
f&yle bir levha yerleştirilmiftir. 
(Tlmar Han tarahndan Oçtmca 
Murada g6nderilmiftlr. ) imar 
Handan makat herhalde Tlmv
lenktir. Eauea elbi9elerln biçimi 
tle bunun Tlrldatan lçleriacl• 
pderilmlf ve oralarm mod•._ 
tire J•pıllDlf oldajımu llpat 
eder. 

Fakat Tlmurleapa .._ 
lçlbıd Murada bedi,. et.alt ol
... maddeten pJrimllmlıdln
tllr. Zira San Selimba otla olu 
0çtblctl Murat hicri 958 de chat
•lllt 882 de ctll6a etmif ve 1003 
tarihinde vefat etmiftir. Halhald 
0~ Murat dotdafu ama 
Tbnr llell tam 148 ıene ola
Jorda. Binaenale7 ba elbileleria 
Oçtmdl Murada hediye edilmlı 
olmamuı llDm 1eli1or. 

lllH ldaruin ba Doktayi 
ehemmiyetle tetkik etmesi, laa

ldbtm tavuzahu lçia tok lbamdır. 

** Belediyeden Bir Temenni 
Efudim, 

Abaraym ea matena ,.n 
olu Mutafa Kemal caddeli De 
Celllt çeşmeahai YUledea " el
,... Yedikule, Samatya tram
nylarlle Balork6y otobGaleriaia 
.... lbı olan caddenin bash
ke laali bir bataklı;. andırmak
tadır. 

Caddenin yaya olarak ıeçll
meliae inakla olmadafl sibl 11-
urrlba mllaaclif hane aahlplerl 
eTlerine aidebilmek için çok 
mlfldlljt çekiyorlar. 

Ba caddenin •erian ikmali için 
allkadarlann nazan dikkatini 
celbetmenizi muhterem l'aıete
mdea rica ederiz efendim. 

AJDI malaalde mul• 
IBRAHIM 

Sıhhiye MOdDriyetine Müracaat 
Sıhhiye MDdtırtı Bey eczacılar 

tanfmdaa aldatıldığım zanne
denler bana mOracaat ettin cli
Jorda. itte ben mllracaat 
ecliyonam. Kadıkayllnde bir ec
..... 10 ıram mai mukattar ft 
IO uatiıram lyôd&r potuyam 
lcla bud... 30 kurut aldı. Bu 
fiatte ihtiklr olup olmadajıma 
tetldldnl rica ediyorum. 

Kadtklf Vltae ..._ 
YUSUF 

Cevaplanmız 
Puıalbda Saltbattio Ofm 

Beye: 
Guetembcle fiir Defl'etmiyo

nn. llaaleMf dercedemiyec:efiz. 
Şiirinbd edebi mecmualara pde
rlniz efendim. 

• Oundarda ÇaVUfdere fmm. 
Mehmet Enver Beye: 

Ganderdijiniz yazıyı maalaef 
derceclemiyecejiz. Kuıurumumn 
affiai rica ederiz. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
Martın Birinci Günü Pariste lranlılar 
Tarafından Bir Resim Serırisi Açıldı 

l.aah nuaa Sualnlllala Putat. tetblr eclllu W tablo• ı Methette blr ıokak 

Martua birinci ıtlnD Parlate ilk defa olarak 1 ha1b ıa.termlflerdir. Ba tabloların laepai de aala 
lranı. reuamlana eHrlerinl tethir eblaek ilen bir boyadır, fakat nhı boya bildiiimiz sibl tllttl~ 
Hfl'l açılmqtır. Ba ıefl'İDID bqbca huaalyeti, e1a11 tlzerindea dejil, katran mllrekkebatile ihzar 
alellde re.tm aerıfleria• hiç t.eueme71fidir. edilmiftir. 
Filhakike lraaıı doatlanaumı tqhir ettikleri tablo- Paril ıueteıeri lran •ergiainden bahaederlerkea 
lar bildi;imb ve ılrmiye ahtbiums tablolardan bilham reııam Semiraninin eserleri tızeriacle 
delildir. Acem seccadelerinin, hatta lrancla J&Pıl- darmaktacLrlar. Bu gazetelerin Yerdikleri mal6mata 

mlf acem bumalannm Oıerinde 16rdDğthıh ipti- nazaran Semirani ıimdiye kadar Avrupalı reuam• 
dal ruimlerl habrlaymız. itte lranlı doatlanom ba lar tarafından ppılmlf berhanrl bir tabloyu ılr
reaimleri urileştirmiper, lllah etmi.tler " birer memif, bütillı tablolannda ıadece eakl Acem 
tablo haline l'etlrerek Pariıte açbldan Hraide tıatatlannm minyatnrlerinden den allDlfbr. 

lngilizler Bir Adamın Hayalını Kurta
ran Bir idam Mahkômunu Affediyorlar 

Bir mllddet enel lngilizlerin 
meşhur Dartmoor zindanında 

isyan çıkmlfti, tafıilltile yazmış· 
bk. Mahkamlar hapishanenin 
tahta aksamını yaktıktan sonra 
mftessesenia kumandanı Miralay 
.. Tumer " i •İr etmişlerdi, öl· 
dareceklerdi, fakat içlerinden 
Donawton adım taşıyan birisi 
çakb, kendi hayabnı tehlikeye 
koyarak miralayı kurtardı. 

O zaman lngiliz ıazeteleri bu 
adamın ba hareketine mllklfat 

olarak affedilme.t ihtimalinden 
balısetmişlerdi. Bu ihtimal henllz 
tahakkuk etmemiı, fakat aradan 
ıeçcn mliddet zarfında bqka bir 
b1diıe vukua ıelmiftir. Bu hAdise 
d• mak1&tlanna muvaffak olamı

yan baydutlana .. Donawtoa " u 
aldllrmiye karar •ermeleri •• 
tetebb6H ıeçmeleridir. Fakat 
hapishane idaresinin teyakkvu 
aayeaiode bu te,ebbila le akim 

kalm11br. Şimdi Donavton mu
hafaza alt.oda 've • mUnf erit bir 
höcrede yaşamaktadır ve belki 
de başka bir hapiıban ye nakle
dilecektir. Maamafih affedilmesi 

ihtimali benOı ortadan kalkmıt 
değildir. isyan hidisesinin muha-
kemesi bittikten 1tOnra birçok 

meb'ualann im1U1Dı 

mektup ile Dahiliye 
latenilecektir. 

tapyan bir J 
Nazınndan 

lngiliz gazetelerinin anlattık· 
lanna nazaran mahkümun doıt-

lan bu afiv ihtimalini o derece 
kuvvetli 16rmektedirler ki, tim
clidcn Donal'ton için bir istikbal 
hazırlamıya bqlamıtlardır. 

Kıhrısta 

Bir/dam 
Geçenlerde Kıbrı•ta bir cina· 

yet olmut, Mehmet isminde bir 
adam Feriha H. isminde bir mu
allimi yaralamıt. genç kadının 
kız kardeşiyle annesini de 61-
dilrmOşttir. Kıbnı mabkemlİ 
bu adam bakkmda idam ceza11 
Yermiştir. 

Hindistanda GUrOllOler 
Kalk&ta 9 - Geçen temmuz

da ilç Mecuıi kitapçıyı öldllr-
mekle maznun Ye idama mabktim 
edilen iki Mllallman genci bu 
aabah idam edilmiştir. Açık bir 
zulme utrayan gençlerin idam 
karanın protesto için halk sa· 
bahlara kadar sokaklarda dolaş· 
mııbr. Gece gençlerin g6müJece
ği mezarlık civannda 50 bin 
kiti toplanmıştı, ehemmiyetli bir 
hadise olmamıftU'. 

Mahkftm fazla tanındığı için 
lngilterede kalmıyacak ve belki 
ismini de değittirerek mnstame
relerden birine gidecek. orada 
ticaret yapacakbr. Bunun için 
lium gelen sermayeyi kendiline 
bir bahriye zabiti verecektir • 

Donavton bDyük muharebe 
esnaımda asker olarak Fr&11111 

cepheıinde bulunmut •e onda 
bu bahriye zabitinin baballlllll 

bayabnı kurtarmıı, timdi İle 
bu adam babasının bayabnı kur-
taran mabkümo minnettarlatuu 
ı&termek arzuıunda imif. 

* (Donavton)un mazime ıelince: 
Bu adam 1928 seneıinde Briı

tonda itten çekilmlf ıeap 
bir ecza tıcirini öldOrmüt ol-
makla maınundu, mahkemede 
iki ar~ada,ı ile birlikte 

idam cezaama mabküm edilmifti, 
fakat bu ceza müebbet kilreie 
çevrildiii için ölOmden kurtul
muıtu. Anlaş.tan iıyan esnasında 

.jıöstcrdiii dlirtlatinia müklfab 
olarak bapiıbaneden de kurtula
cak. Fakat ıurasını da illve ede
lim ki Donavton mahke111ede 
hiçbir zaman itirafta bulunmalDlf, 
hep maaum olduj'unu aöylemipi. 

Mart 1 ı 

1 
Bilmecemiz 

1 
Geçen Bilmece -
mizi Doğru 
Halledenler 

(Dünkü aGabamndaa deum ) 

Birer Adet Albüm Kazananlar 
Adana Gazi lıkmektebi 5 inci 

mnıftan 61 1 Neriman, Bursa Or
tamektebi ikinci sınıftan 445 M. 
Emin, Ankara Sakarya mektebi 
birinci sınıftan 18 Nimet, Ankara 
Erkek lisesi birinci sınıftan 150 
lamail, Kadıköy Arslan Bey xade 
Nevhiz Fuat, Ankara Kız lisesi 
dokuzuncu sınıftan 253 Mc
lihat Abdülkadir, Ankara Erkek 
lisesi birinci sınıftan 44 Muam
mer, lzmir Kız lisesi iki ci sınıf
tan 668 Türkan Suat, Adana 
GGmhuriyet mektebi be~inci 
muftan 587 Hidayet Lfıtfi, An· 
kara Erkek lisesi ikinci smıftan 
49 Kenan B. ve Hanımlar, 

Birer Kutu Boya Kalemi 
Kazananlar 

latanbul Kıı ortamektebi ta• 
lebeainden 121 Halise, Pertev• 
Diyal lisesi talebesinden 265 En
ver, Kanlıca 36 mcı Mektep dGr
diinctl 11mftan 50 Mebrure, Ga· 
lata Sen - Benuva Mektebi be
fİDcl 11mftaa Vitali Baruh, Gee 
leabevi ortamektebi talebeabıden 
11 Mllnir, lataabul 20 uncu mek .. 
tep ikinci suuftan HUAJ, Guio• 
manpqa mektebi birinci 11mftaa 
103 Alııiıet, Kanlıca 36 ınca mek
tep beşinci 11mftan 72 BarU. 
neddin, latanbul 44 lhıcll mektep 
talebesinden 362 Kemal, Gelem• 
bevl ortamektebi talebuinden 61 
Mitlaat, Şifll T erakld llleli beoo 
tind 81Dlftan 37 Faat Melımet, 
ı.taabal Erkek Muallim MektebS 
d6rdllnc0 mnıftan 32 lılmtafa 
Kemal, Beyotlu l~_yan Mektebi 
dlrdllacll 11nıftan Mehmet lnet, 
lataabal Erkek llaelhm Jıleldebi 
Tatbikattan 1 13 Şevki, Geleme 
bevi ortamektebi talebeıinden 7 
Vedat, latanbul Km ortamektebl 
talebeainden 256 Makbule, latan. 
bal 49 unca ilkmektep taleb .. 
maden 187 Suhka, l.taıibul Am .. 
b H_ayat Mektebi talebeahıdeıa 
196 Mllaip, Maltepe A.kert U. 
ıeai talebuinden 2769 M. Kemal, 
Kabatq Erkek u..ı birinci .. 
naftan 698 ZllhtO. latanbal Kıı 
ortamektebl talebuinden 231 
Hayrlhıniaa Rıza B. .e R lar. 
Birer Adet Kitap Kazananlar 

Ankara Ôncebed btekinbey 
Mektebi llçlacll 11D1ftaa 41 O 
Rıdvan, Adana ortamektebi bi
rinci 11nıftan 368 Ali Galip, Çaıı
kın TtıtllD lnlıiaarmda Kadri Bey 
oğlu izzet, Adana ortamektep 
birinci ıımftaa 189 Sabahaddin, 
Ankara Orta Ticaret Mektebi 
ikinci ıımftan 38 Mehmet, AnJra. 
ra Kız Liaeti dokuzuncu unıftaa 
131 Münevver, Çorlu ŞOcaadclha 
Mektebi talebesinden 213 Ha.eyin 
Cahit, Anllara Kız IJleai talebee 
sinden 551 Atıfet, Bursa orta• 
mektep birinci mııf talebesinden 
524 Recep, Ankara Dumlupınar 
mahalleli Saadiye sokak numara 
4 Ahmet, Unkapam Fil yolmpuı.. 
da 38 numarada Neuhet, S.vu 
lametpqa Mektebi befinci muf. 
tan 222 Zinaet, Kon,. civanada 
terzi O•maa Ef. dlllrkln•ada Ya
auf, latanbul Beyazıt Lisai taJe. 
besinden 558 Cemil Kadri, t.
tubal Ha)'!İJ• u..I albna • 
nıftan 250 Necat, Eylp ortamek
tebl talebelindea 30-l Saııhaddla, 
Adana Ticaret Mektebi 10n 11-
mftan 189 M. Hilmet, Beyoflu 
Harbiye Mektebi k~da 17 
numarada An. Pap89an, lataabal 
44 llncll Mektep talebeaindeo 234 
Tarık, latanbul Stıleymaniye Tir
be aokak numara 4 Sabiha H. 
ve Beyler • 
Birer Adet Muhtıra Defteri 

Kazananlar 
Eytıp ortamektebi talebesin

den 141 Tank, Vefa ortamekte
bi talebeıinden 413 Upz, Salihli 

( o .... ı• -- _,... ) 
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Zübeyde, hızlı bazlı baumak· 
lari çıkll. lst kat Alona ayak 
atar at•u daraklacb. Oraya 
rirdiği dakikadanberi Dk defa 
olarak ı&zllne hoı bir manzara 
çarpmıı oluyordu. Bu, keadiaini 
1eliml1yu bir maymunda. 

Maymun, bpla hlr ima gibi 
batta bir nzir fibi aiyinmitti. 
belinde murassa bir lahç ..,.eh. 
Misafir karıılıyan ceatilmea bir 
adam tamle hemen aalOll kapt· 
11Da kopııq ve Zllbeydeyl. birçok 
terbiyeli insanlardan daha ml
kemmel, jestlerle sellmlamıtb. 

Güzel Melike, ummadıiı bu 
teıadiif laerine w&lDmMdl. yine 
arkası.da yiirllmekte ot.. Y Ü• 
1•1• dancll ı 

- itte bunu belen.U.. tlecl, 
tqe)ddir ederim 1 

Ve aoma kendi .kendine 
1&7ledi ı 

- Retltten daha nadl H~ 
olmazsa beni eYimclea koYJD&j'a 
dilfllnma I n 

Y ahp. Darllbrar ... ,ınm 
pkan ..ıonJarmcl. ZAM,deyl 
ıudirirkea maym• da keadileri
De refakat ediyOJ"da. ilk lala.uda 
Melike ile hayvan adeta anlq
mıılar" bynq1D11larc:b. Zllbe7de, 
ikide bir onun çenesiai oquyor 
" o, mazhar oldufa Utifab 
.,... Wedea 1.n kalmıJordu I 

Tam Wr net' e içinde 7apalaa 
ba pziDtl bitince Y ~ ,oz.ı 
Emlreyl 1ellmlada 

- Allah, dedi. amrthalld ç• 
faltsın, Wr ,OtıDnDzll bia etsİL 
EmirDlmlminine lellmmr• ,atDr
aek &un iziD rica ederim. 

ZübeJcl., kocum tatlik eden 
bir kadaa aatırablle duclakJ.,... 
" kekeledi: • 

- Peki, gidim., fabt ilk 
ilk yam .. relinid 

Mütealoben birllkte fetirdiii 
anahtan laabrlada ı 

- Ha. dedi, bir de emanetim 
nr. O.. da Emirilmtıminine ve
rlniL Halt ura11adald an bir 
odanm aaalıtandır. 

Orada. kendilerile ıec- w 
ajursm Wr ..... b911p11 .. 
recemı .. brlata blw radisAr 
WacaldmnLr 1 

BuıMa Wr lllt:ıada .._ 
YS. U..._w obyaculanmizdaa 
budan, ... ,_mdeki rabmlan 
biraz ~ IMdaeald.rcl.r. 
llueli .... ,.. .. ,., iç ,.. 
klle, ,... ,. ............ 
kime lllcl fibi J Ayal m •ela 
....., t.talanm da ..,.. ... 
t..lar dalebilir. Bil, pek ,.W. 
...... .,.." tuhih ip. ... 
be .... ,..., ... E,..ı .... 
pis • 1 • • Wr kitap. Hanalr
, .......... •mıa,.p •Ancl. 

im ,..,.. ., .. 1 •••••• 
lhl'..ıa. Mlnd• ılı• ... .-. 
.._ (4llOO) an,_. olup 

..... .. Wifıı ....... 

f')a. .. ;a ••~1el .... 6. Y•· 
fWf w .... 1..-11 ltlr .., ••, ... ................. ,, ............... 
1- 1.-..,. • a. ıl mı .ı.... T•• 
rlltu td 1 

•• , ....... ,... ~ ... .,..- ................... ........ 
il• tam .._ llltl -- ettlji .... ....,. 
plea1erla ._..._._ soara .. ,..... 
ela rlrftp eUal Bpmllerhd WelmlftL 
z.,tı lame.ile bir lnr•e-d• ita we itaat 
etmedi .. .... bum-• clofnı -.taa mer 
aaunu bir luhç darba11le parçaladı. Harunllr· 
retlt, llkla Zeydln hareketini bOrmetıhıllk 
telikld ecitırelıı lasmıı Ye .. ara ZW..1d.Jt 
habaa, Ze1dl lae hakla rl5rmU9tlb • 

Ya•nı 'f.'f. -

Tarihin Esrarengiz Sayfalar~ 

1 olduğuna kaydediyor. Pu
l mak otuJlanndan (BermekDerdea) 

Caferm m•llW hizmet etmek için 
memur ettiği halaylklama ( 500 ) 
den ekaik olmadığım Mesud! 
Jine y•rmaktadır. Mıarcla saltanat 
atırea Fatimilerdea bAkim Biem
rullahm P.°'&ymdaki laala)'lk V8 

kalelerha (10000) lik bir Jekma tut
tuğuna müverrihlerdea Makrizi 
ıaylDyor. Halife Reşit, bir cariye 
için ytb bin amar, yani eW bin 
lafiliz albm ademişti 1 

Mücewherat l:.ahll de il. teki
de tenik olunabilir. Vuir Yala. 
yanın bir aepet mficevher için 
yedi milyon dirhem ve Harunür
rqidin tek bir tq ~ yirmi 
bin lnglls altını lllymethtde bir 
para verdikleriai "Taberi.de ok.
yonu. Epni, Akdülhif. Elmaarlf 
Ye Letaiflllmaarif pi men.-
klyetlerinde filphe edilemiyen 
uaierde "11 hansa dair laayret 
werid bftiJ&t Yardir. 

S....ylana aebd• ........ 
larla ppıldığuu anlamak içia de 
birkaç miali hatırlamak kilidir. 
Bağdattald Caferi saraya içiD Ud 
milyon dinar sarfedilmif ti. 

MELEK. liaemumcla 
ra.t..n.. 

ıt....- Frw• ......... 
llAD" EINI, RENAUD ........_ 

pJaue ........ edile. 

GôNOL KiMi 
SEVERSE 

( Mlatigrf) 
ftlal.ı ._ kadıaıa matlab ı&mMI 

lhamdJr. 
Balrlkt Afk aedlw •• ~ 

... erh1s ........ . 
Bir •• o ...... • ....... 1 

15rea1r. 
ltSI •un IHftllmW. _.,.._ •etlıflalt 

•hlul ... ,.. ... 
Pr.,....... lll-..t• ı ZEN~ VARYET& 
........ 1-2,41 • 4,41 - c,41 ...... ,,. 

TenallAtlı aabeh aeenn N•t 11 de. 

Bir mn,_ ..... ,..,... 
lan Mağnddevle aaraymın ta~an
lan baştan bap altınla kaph 
idi. lbnilesir tarihinde bu tavan
lan11 bilibare sekiz hin dinara 
sabldıtı yuıhdır 1 Endllllateld 
Zebra sarayı Jmk senede yapddı 
Ye kark milyon din•• • Jiral 
milyon lngilia altuu demektir • 
aıaloldul 

Hikiyemizde reçea rakamla
nn en muteber mehazlerden alın
dığını ıu surette teabit ettikten 
aonra sadede geçiyorm. 

Zobeyde, yeni eYİD<I• cidden 
meaaun kabmfb. Dartılkarar, 
~erçl Hult Mrayı kadar bllyok 
depdi. Likia ondu dalaa cul
beli, daha 8'6nlll alıcı i<li. Bala· 
çeleri genişti. havuzlan çokta. 
kameriyeleri zarifti. Ynksek da
varların arkasında hakiki bir tilr 
JUT8•ı idt T qradaki aaler, onma 
etitmdea içeri giremiyordu, içe
rid.. yikaelecek blakalaal.r da 
dıpn SIADM}'8cakta. Y ahuz ba 
yuvanın bir eksiği vardı : H..,... 
Diirre.fit !.. E;er o hercai erkek 
te INwada .... _,..o ...... 
Zllbeyde içia ,.. lllmlt .,_..t 
oW:mbL. 

C.W..wr) 

JMkt8e, Afise ..... L.pe ... ....,., ............ 
... hrlılı • t - .......... 1 

.... ... 
ARMAND BERNARD ........... - ... ._ 

TINO TATIERA ...... 
ELHAMRA 

( Fra Diawale) 
• 

1 'ı .... t ................. . 
flep-• .,,.._ ı .Al.1111 MATICLAaJ 

VAllYEn ~ 
....... , 1•t111•C111 • lllJ t,11. 
TwMth ...._. .......... -.e 

Ot111 akfam M A J K' ti 
SA LL Y 

Renkli operetinin i»lyllk mu'l'Bffala,etl 
• _.ıwa ._ ... ,. barla laıer lualde rlclip s&' la 

Saat 11 • tıeaaillth matine. Dahuliye 2S kunlf 

-------ı Şehzadebap 
~0manc~ MiL~LAL 

SOLMUŞ GOLLER 

.... ._T,mLw .............. ........ 
OTELLO 
..... 1 ..... ................ 

...... .,_. •cmJaeekW~ Y .......... ..... ...... 
Kadık6y Stıreyya Sinemasmda 

BaırOndea ltlberea ı 

NAPOLEONUN OCLU 
( Erloa) 

BlnJerce ldflai• aDat balanla· 
nu maıı:hu elaa ...a " 811dl 
\eHM Tlrll .._, tu..I 

ÇANAKKALE 
._.,w, H ..,a rıt,lqtı.lm ••• 

edlr• Baflla pat il •• .11Uıarea 
de...ı. aatt-1•• 
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Lindbergin Çocuğu Bu
undu Mu, Bulunmadı Mı? 

Boston Belediye Reisine Göre Evet, 
Ailesine Göre Hayır! 

Tayyareel l.Jlld&ergla ~ıra
la• çocuğu meselesi katmerleşen 
bir esrar hlline ıeldJ. Dün7a11111 
• •llkemmel poU.lerinda ad
..._aa Amerikaa zabıtam, biıa-

1.a w blalerce luamn yarch
_,; rapaea laakikate •iifm 
.....,_ .. bpnlaa IOCUia .......,.. 

Verile11 W>etW. ı&'e uhl
lam, çocatu aramak içia l.ergibı 
ppmıya mecbur olduja -.ı 
(~ bin dolardır. 

Ortada vaziyeti mlık&lleştfren 
" araştırmalara esrarb mahiyet 
ftl'ea birtakım pıtllll' 9e'l'CUl 

• çeraWnin lnDnde durmuşta. 
Burada bir çocuk bezi bulunmuf' 
tar. Ba bez. Lbadberghı çocup 
m111 bulae benıe.mektedir, 

A,.a zamanda çoaıfll od• 
...d•a atırmak lçia kuDanılas 

ip merdiveaia ..ıer1 de llorgd 
Bank.. m8cl8rierüade il. 11 
moaaa ptmda ele ıeçmiıtlre 

Como11, )'U meftimfnde, be 
ptta •ekiniatHk etmektedir. 

A.erib11 IMyecandu otuP 
tap kald.raa IJacl~ çocup 
na ait 111acera11111 aoa ..&ıalall 

ipe bnlardaa ibarettir. 

oldatu içia manffakı7et ihtimal- ı .. --------~-
leri ujıflı,-. 

Meseli. nmnt alntama ..,
reli çomi1I buJ•ekla beraber 
kaçmlanlan da ,.. ........ . 
Liadberr .. aib' 1 ..... bir-

- ene) pc:aldmma ~ 
D_ ld .,a..- L!-"1....~- ...&.._ 

ua ana.•- ~ıur 
latlyor. Çlbald pmla eDeriDde 
balundurualar, abd• k..m-
letlal ya1ra1am...... ip. ıw
.,..... wbest.,. ...... .,. 

ıirifemiJorlar. 

Ba llOldal ..... teJll -
laal>er, IOll plea Wr telpafbr .. 
Niyork Taymea ıezeteainln bir 
haberine latinat ediyor. Ba ha-

"" ..... l.JaAers1a ...... 
at •e alimdir. Kaçıranlar için 
bertnrll tehlike ..O olduktan 
.....a aileaiDe Jade edilecektir. 

Füat o ıamW- lml6li1ne kadar 
cocaiu• pli bir ,_de mahafaıa 
edilmesine -. .. olwcakbr. 

Dip Mr laaherde. Bostoa 
ıetıri belediye reiıliqa J•pbğa 

prlp lfıaatbr. Bu zat, laminl 
alylemek iatemediji itil' ai-

rorta memmıma atfen -çocuğun 
ailemıe iade edildiğini, fakat her 
tirli taldı.ta mini olmak için 
72 •attea enel ba iade keyfi
ptini• poll1e haber verilmemesi 
brarlqtınkbğdll beyan etmiştir. 

U.dberg " aileai, bu lfpab 
tekzip etmişlerdir. 

Diier taraftan plllr Couonun 
mevkufiyeti devam etmektedir • 
Zabıta, laemekadar ba adamm 
meyluıf olmadatuu aadeca 
bir tahlt llfatila --.aret 
altuada tublldutun .aJ&yoaada 
bldkatte aleyhindeki ınp•eler 
tittfkçe Jmwetl.m,or. Ço.ld. bu 
....... beral>er .,.ı pamlyonm 
a,.a odwacla ec1a aahdaflıfı 
eda bir ıablt. ~ocafun kaçın)
.. ..aı *'8•· Consom pu
tlyonclaa aynldıflm •• ••ce ,.,. 
.- •eldltfal llylemlştlr. Otomo
Wllacle lnılunan dıt ıifell mı.
._.. •• ln,metB IDlaat ftl'IDİf-
•• Conaoa, 90D flnlerd• llaata 
oldujıı için ıtlt içiyor ft bera
berinde daima ıite içiıade ıM 
tafafordu • 

Bu izahattan aonra bulunan 
dt ıifesitlin çocukla bir allkua 
bulunmadıtı anlaşılmıttır. Consoa 
hakkında ıtıpbeleri kunetle1ıdi
ren iki hac:se de fudur: 

CoDIODWI arabuı, bir cmı .. 

Borsa Fıatleri 

Kambiyo Kapanıı 

r,.._r,... ........ 
Doa. 
Linl 
Belıa 
Dralual 
inip. •• 
Lewa 
Floriıl 
K... ç. 
ŞDillls A, 
Pezata 
Mark 
Zloti 
p ..... 
Ley 
Dinar 
Çeno•eta 

Dahili 
D. Munhhide 
A. Demiryola 

Borsa 

Albn 
Mec:idlye 
Banbot 

12 o.l 
780 00 
o 4'I 

• '' 3 • 37 24 
02 " 65 " 1 17 
15 01 
3 D7 
1 20 
1 ga 

• 17 
a • 8 04 

26 ao 

96 23 
58 ~ 
00 00 

Harici 

9 27 

• 2 32 

00 
00 
40 
& 

00 
00 
00 
00 
M 
00 
81 
00 
ns 
00 
00 
00 
00 

Alman Oaralfununlulan 
Hiodanbarguı Nezdinde 
Berlla 10 .- Hindenbaıw » 

maa Darlllfibıaalulanndu m• 
rekkep bir heyeti kabul etmiftlr• 

Heyet darllllln• •eaçlijinla 
vaziyetini ve mlfldWerinl lala -
mittir• Marepl. sençDtl lhtill& 
dGtDr- telriblara nihayet vr 
ncek _.. ıeaçliğin liluüyr 
tini ._ tlrhl fnka nlfmlarınd .. 
aade tatmalanm taftlye etmiftlr· 

y .,., ,,.,,.,,., 

DımirJoDar lacmaas1 
1 llart 831 talltlnde lat1pr 

ede Demlryolar mecm-, b9 

..,..ıı. ..tdzincl •etriyat 1e11eslnl 
idrak ediyor. Memleket ft m-1d 
lrfamaa Wbılglge Wuaet ad• b9 
mecmaama IOD 1&)'111 fimdip 
kadar IDlifv eden 84 •JUi• giW 
birçok aenlia mDnderlcat ile 
çakmlfbr. -----

Bilği Alemi 
Pertevniyal lileai talebesi ta• 

rafından çıkarılan ( Bilii Alemi) 
mecmua11111D 4 bel aa7aa inti.., 
etmiftir. 
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Abdülhamit, "Kazayı Hacat .. ,,Duasının 
Faziletinden Bahsediyor 

Bu Dua İle Şiri Pençe Çıbanı Delinivermiş 

NAKb.J ZIYA ŞAKIR 
H•r lıaklcı malı/uzdıu 

-256-
7 teplnJevve.I 917 

Abdülhamit. bugün tamamen 
IJilettL Arbk boğa.zı da balita
Wide. 

Dibıkn İkdam gazetesinde 
Kadık6y Hanımlan tarafından 
pzı}1111f bir makale nrdı. Bu 
makalede ban Tiirk ve lalim 
Hatmlarmm, hürriyeti &uiistimal 
littiklerindea flkiyet olmıuyordu. 
AhdBllıamlt. bun11 mevzubabı 
..... ek: 

- Be•, terakkiye tamamen 
taraftarım. Avrupada ne icat 
elunana, memleketimize almaJı, 
Anupalılann iyi fikirlerinden 
Wifade etmeliyiz. Fakat.. Ahli
la1111u dokunan teylerden de 
lctinaP etmeliyiz. Ben Kadıköy 
Hanımlarının ıikiyetini haklı 
~aluyorum. ŞikAyet edilen Ha
mmlann seYçleri, acaba bunlara 
aastl mllsaade ediyor 1 

Dedikten ıonra yine ahvali 
ıdyuiye ve harbiyeden bahsetti. 
Ve nihayet: 

- Ben timdi, beş vakit na
mazd•• IOlll'll ( Kazayı hA~t ) 
tlua1118 okuyorum. Bu duanın 

yaktile de çok faydasını gördilm. 
Bu bana SDleymaniyeli Şeyh 
Ahmet Efendi isminde bir zatın 
yadJ,andır. Ne Yakit bapm 
.ıoı.. okurum.. Bak11111, ıiıe hu 
cluanm menkıbeaini anlatayım ela, 
p11nn.. Bir tan1ıte arkamda bir 
~an çıktı. Bunu btıt&n doktor· 
lar muayene ettiler. Nihayet: 

- (Şiri pençe) clir. Yarmalr 
icap ediyor. 

Dediler .. Ben, yardirmak ta
r.Etan değildim. TedaTI ile ıe
çiwtir ... k istiyordum. O eınada 
doktor lamet Paşayı tanıdım. 
lamel Paşa da bakb. 

- Bir llpa tertip edeceğim. 
Eğer onunla delinirse, ne AIA, 
clelinmeıse ameliyat zaruridir. 

Dedi. F eaa Aaw. mit.evir 
eldwa. 

- Hele tU lipayı koyalım da, 
Allah kerimdir. 

Dedim.. Gece IApayı yapblar, 
•kama koydular. Doktorlar da 
,.nımdaki odada toplandılar. 
Neticeyi beklemiye bqladılar. 
iter çıban abaha kadar delin
•eue, erte1I ıUnB •ecl:tarl, ame
••t olacatım. Bir taraftan aa 
acw, dip taraftan ameliyat en
.. eılle neticeyi dlifünOrken F e
rqet Vekili Eat ıEfeadlnin gel-
4lthd .-e dyaret arzusunda bu
hmdutana 13ylediler : 

- H• 191cle bir laayu nr
tbr. Bayunun. 

Dedim. Geldi, oturdu. Tesel· 
il habrda bulundu. Biru ısbra
.. mı unutur gibi oldum. Tam o 
lirada blr mektup ietirdiler. 

- Açınız bakalım, nedir? 
Dedim. Mektubu açtılar. 

Stlleymaniyeli Şeyh Ahmet im
ı:alı Arapça bir mektup.. Mek· 
tubu Eıat Ef. ye verdim : 

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

- Okuyacağım, halim yok, 
siz okuyunuz. 

Dedim. Esat Ef. , mektubu 
okumıya başladı. Mektup, 
( Evlit .. ) diye başlıyor, leffen 
gönderdiği Kazayı Hicat dua
sını her~iin ve bahusus başım 
sıkıldtkça okumamı tavsiye 
ediyor. Dua, uzun. Tam, d3rt 
sayfa. Bunu elime alıp ta okmama 
imkin yok. 

- Efendi !.. Siz okuyunuz da, 
ben de okuduklannızı tekrar 
edeyim. 

Dedim. Eaat Ef. okumıya 
başladı. Ben de ona refakat 
ettim.. Daha dua bitmeden uyu· 
ya kalmışım. Bir müddet sonra, 
arkamdan sıcak sıcak bir teyin 
akt.ğını hissederek uyandım. 

Bir de, ne bakayım?.. Hey, 
kadiri Huda.. O mllthiş çiban 
delinmiş, akıyor. Hemen: 

- Doktorlara haber Yerin. 
Dedim. Doktorlar, ıeldiler. 

Yarayı muayene ettiler. 
- Geçmİf olsun efendim. 

Çıban açılmış. Artık ameliyata 
hacet kalmadı. 

Dediler. Panıımaa yapblar. 
Temizlediler., İşte o ıtındenberi, 
ne zaman bir §eye aıkılaam bu 
duayı okorum. 

Dedi. Ben de Abdtilhamidio 
bu dediklerini, kendine mahsus 
garabetlere bir miıal daha olmak 
üzere aynen buraya naklettim. 

( Arkuı nr) 

( Sinema Ve Tiyatrolar 1 
A.LKAZAR 
ALEMDAR 
AJtTISTIK 
ASRI 
ELHAMRA 
ETUVAL 
GLORYA 
HiLAL 
KEMAL lıl 

MAJIK 
MELEK 
lilJ..Ll 

- lataa..ı Mlıuıldannda 
- Kaçakçılar 

- Çılp thd 
- kuh klprl 
- Olalı YUlf• 
- 081 C.heDMml 
- Pra..aa ı•elul 
- Ç&D&lrkal• - v.ı,. ı1allfl1-rl11d• 

- HollYlldun it 1Uıll 
- Glall kimi .. .,.erıe 
- Çanakkale 

OPERı\ - Moskna çe41uldan 
flK - lıtanbal ıokaklarıada 
KadıkUy SUre1Ya - BDytlk lhtfru 
Oıküdar Hala - Ealr il.ilke 
KıdıkÖJ Yeldt ilrm•• Lika ıdaematla 

ltamçıb MeclulJ .. 

Resıninizi Bize Gönderiniz, 
•· 

Söyligelim ... Size 
• • 

Tabiatinizi 
MÜMTAZ FİKRET B. ; Mah

cup ve çe
kingendir. 
Girgin Ye lo

kulian değil
dir. F ula dik
dat eder, az 
ı8yler, muhi
tinde bulduğu 

zaman konuş
kan olur. Mu
hit Ye maha· 

tabına emniyet ye itimat telkin 
eder, sempatiden mahrum deiil
dir. Samimiyeti tercih eder. r-en
kit, muahazeden ve mesuliyetten 
eadiıe ve hicap duyar. 

• ALI EF. ; SUae ve tar:ıı te-

.......... 

lebbllao itina 
eder. Kendi· 
IİDe ohemmi
yet verilmesini 
wter, kadın 
mevzularına 

IAkayt kal-
maz. Parayı 
israftan mllç
teniptir. Para 

bin1dirmu ini 
bilir. Sevdikleri hakkında ıamiml 
•• adık olur, ıerketlik yapmaz, 
itaat gösterir. 

• 30 LÜTFiYE H. ; ( fototrafınm 
dercini istemiyor ) Çok konut
kandır, öteden beriden, dereden 
tepeden konu,acak bir mevzu bo
lur, muhatabım bot bırakmaz ve 
ııkmaz. Sitemi ve serzeniıl pek 
mebzuldur. Se•gi mesailindo kıs
kançlık gösterir. Çabuk ahnır •e 
knçtık bir feyİ mesele yapar. 
Oıülnr. 

Fotoğraf Tahlil Kapo11wııı 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

IBRAHIM HlLMI B. ; Vakar 
•• ablaancbr. 
Tahakktlme 
ıelemeı:, ,_... 
keıliie Ye mu
lcabeleıe te
maytll eder, 
~buk parlar, 

aadeklr 
•e mBumaha-
klr detiJdir. 

. ' lfbiran pbuk 
utl olur. Keadiatne ehemmiyet 
•erilmealni ister• kahramanlık •• 
ıecaıt mevzulanndan bu cluyar. 

HAncE ~ Hamarat bir 
ey kadımdır. 

ltlkOti •• 11-
kayt delildir. 
Arkadqlarfle 
neıeli bulunur, 
konuıurve..
blaıır. Temiz
lik balı.inde 
Utidik ıa.te-

rir. Bazan 
r _ laatçı olar. 
~buk aluur, nquinl za~ ed ~· er, 
Mrt muameleye gelemez. 

• RECEP B. ; İtgnzar va bece-
riklidir. Mua· 
melesinde ol
ıunluk ı&a
tenniye tema· 
ytU eder. Ei
leııceden mah-

rum olmak 
l•temez, ta
hakküme ta
ham mili den 
ziyade muka

beleye mütemayildir. Rababna 
fula d&ıkiinlllk r6stermez. Ev 
idaresine itiraz .-e mukabele ia
temez, anularının harfiyen lcraaı
m ister. 

aıziıw 
DAKTlLO 

Bugünün 

43 

Ve M>GPa bu~ bükerek 
Ulve etti: 

- O golcnkrin hep.ine .,-.. 
ma .. Çoğa, fasa fiıo ıeylen:lir. 
Para çıkacak itleri kaçırmamak 
IAzım. 

Ben, yiDe kemali 1afiyetle 
mukabele ettim. 

- Eğer ıh~in bulunmadığmı• 
zaman, gelenlerfe menuJ olmak 
icap ediyoraa ... 

- Lhmılıları ben una aöy· 
lerim. 

- Sabahtuberi bot dana
yonım efeadim.;. YHılacak teJler 
vana verseniz. 

Znlfü Bey: 
- Haaa. .. Olacak. 
Dedi ve yazıhanesinin gözllnll 

çekerek, karmakantık olan kl· 
ğıtl.rm içind• l>İYşeyler aramsya 
bafladı. Bir hayb ağra~ktan 
ıonra nihayet bnfdu, çıkardı. 

- Bunların sahibi, boyu.na 
gidip geliyor. Bari fUDU yazrHr 
de başımızdan defolma. 

Diye klğıtlan bana verdi. 
Biribirine telle merbut on beı 
aay!alık bir defütr tqkil eden 
bu evrak, bir a 'gorta meselesine 
aitti. lçinde anlamadıtım birçok 
tabirler ve kelimeler nrdı. Ben 
bunları kanfbnrken, Zlllfiı Beyin 
çayı da relmişti. O, çayından 
umn bir yudum alıp dudalclanm 
ıapırdatbktan ıonra: 

- Anlıyamadığm bir yer 
olana ur. 

Emrini Terdi. Daha Dk gttnde 
bayle senli, ben!i hitaba başlıyan 
ZnlfD Beyiu muameleıl, hiç p 
cllme silmiyor; billkis beni 
memnuu ediyordu. Sait Beyin, 
o ahte ve tül~ aezalu~tiııin 
neticaini pdi\kten 80llra, ıim
cli karşdqtığım hafif tertip 
kabahk, ban1t · Zlllfll Beyhı 
doiru bir adam oldup 
biuini Yeriyordu. 

Makineye k!ğıcb yerleştirdim 
ve yamnya bqladım. Artık ta
mamen yazıya dalmlfbm. Kap~
açıldı. içeri temiz punif bir 
bey girdi. ZBlfii B. bunu tek
lifsizce karşdayarak yanındaki 

koltuğa oturttu. Hemen T ahainl 
çağırarak kahve ısmarladı. Ara
lumda mtıkileme bqladı: 

Gelen bey ıordu: 

- Alqam nerede idiniz ya
hu.. Sizi çok aradım. 

Zülfü Bey cevap •erdi: 

- Bırak AUahaşk.ma canım. 
Oaklidarda bir yerde idik. Öyle 
fena içmişiz ki aabableyin bir türltı 
kendimi tophyamadım. Ôğle vakti 
ıBç halle kalktım. Daha hAll 
kalamin içi alt, Ost ... 

Bu auretle başhyan mükaleme. 
ıe.fahet hayabna ait birçok mec
raları takip ettikten ıoara, niha
yet ( iş ) • intikal otti. Yarım 
ıaat kadar ıüren bu muhavere
den ıuna anladım ki: Ragıp Bey 
denilen bu m•safir de, bizim znı
fü Beyin meslektaşlanndandır. 
Ve bunlar, 'urada burada muh
telif işler takip etmekle beraber, 
bazı dava işleri de buluyorlar. 
Bir komisyon mukabilinde avu
katlara devrediyorlar. 

Eh.. Bu iki meslektaşın mu· 
haveresi, artık beni tatmin etti. 
Herhalde, dünkü zannettiğim ka-

Roinanı 
. 

Yazan: Z Şalclr 

du fiiplaeli ve tehlikeli bir ye..,. 
ele olmadığım Diaini YeSdi. .. 

Alqam olmuştu. Bu müddet 
zarfında, muhtelif ıeyler için bir
kaç kip daha geldi, gitti. Ztilftl 
B. her ıelene iti hakkında iza. 
hat veriyor ve hepsini de kol•,
ca ikna ediyordu. 

Nihayet ayağa kalkb. Saatine 
haklı. 

- Ooo.. Saat beşe gelmiş. 
Dedikten sonra Tabsini ça• 

pdı. 
- Tahsin.. Al ŞU' lirayı.. Git 

pradan iki ytlı: elli gramhk bit 
fite (Baldls) rakısı ile biraz pey
nir, bir kutu sardalye, bir tane 
limon.. Artanile ele portakal aL 

Emriııi Yerdi. Bu .azleri itilir 
ifitmez, bilttin tilylerim ayap 
kalkarak kanım batana usramall
Ia beraber hiç işitmemif fibi ha

reket ederek bk kaç dakika da
ha yazıya devam ettim. Y alnıs 
parmaklarıma azami aurati ~ere
rek makinedeki uhifeyi bitirdim. 

Ve sonra ayağa kalktım. Yazdı .. 
flm sayfaları topladım. Masama 

iÖzllne koydum. Makinenin ka· 
pağuıı kapadım. Duvardalei çivide 
uılı olan şapkama uzandım. 

Zülfll Bey aordu; 
- Nereye? •• 

Hemen bileğimdeki saati gös
tererek cevap verdim: 

- Saat beşi geçiyor efendim. 
T abü müsaade edersiniz. 

Zfilfft Bey, biraz bozulur gibi 
oldu. Fakat, işi teklifıiıliğe vu
rarak: 

- Otur canwm.. Şurada ten• 
haca bir akpm safam yapabm. 

Dedikten sonra •I elinin 
dört parmağım yumup başpar
mağına kaldırdı, ağzına doğru 

hafif hafif kaluşbrarak: 
- Sen, atmaz mısm? 

( Arba var) 

Hergün 
Tuna 
fktısadi 
Birligi 

Jf 

( Bat tarah 3 üncü aayfacia ) 

Buna, Sovyetlere karş1 yeni 
bir "Sedi Çin,, ismini de \'er
mek mümkündür. Şimdiye kadar 
bir bayii giirültülere sebep olan 
Alman-Avusturya gümrük itt ihadı 
meselesi de, bu suretle esasın

dan halledilmiş olacakbr. 
Alman kabinesi, bu projeyi 

tetkik etmekle meşguldür ve 
henüz cevabıoı vermemiştir. Fa
kat Alman matbuatınm yükselttiği 
ıiddetli bir muhalefet seo;i, bu 
cevabm ne olabileceğini şimdiden 
hissettiriyor. Bir taraftan M. Tar
diyönün kararlarmdan dönmemek 
husu:::.undaki şöhreti, diğer taraf
tan fogilt~re ve İtalyan n bu 
projeye karşı takmdıkları yum..-ak 
tavır, esasen gergm olan vaz·yeti 
bir kat da :a naziklestıı··, or . 
Fraus .. •un teşc b .. sü b" ce 
muvaffak olu a, Almanya . can 
al&Jcak bir 110 tasından cla1 ı ya
raJanruış addolunabiliı·. 
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(ı914MUHAREBESINDE1 Tagg::e ~:gangos~nun Ke:idesine .!Jugün Başlandı 

Almanya Neden Yenildi? Bugunku Keşıd~de lkramıye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz Nakleden: 1f.. - 4 - Yazan: Emil Ludvig 

Marn 
den 

Muharebesinin Fena Neticesin
Bizzat İmparator Mes'ulmüş 

- - - - - -
Bir Muharebenin HikAyesi 
Meşhur "Marn,, muharebesine 

•aran kararların ittihazında biz
zat imparator da hazır bulun
muştu. Şark cephesini zayıf 
düşüren bu hareket tarzını 
öyle zannedildiği gibi Schlieffen 
değil, fakat bizzat imparator 
tesbit etmişti ve bu hare
ket tarzı çok evvel Walderse 
tarafından tehlikeli olarak gö
rülmüştü. Her ne olursa olsun 
bu hareket tarzının bir neticesi 
olarak Ruslar Şarki Prusya cep
hesini deldiler. Şarki Prusya 
Valisi umumi karargaha k0f8J'8k 
yardım iıtedi ve iki kolordunun 
gönderilmesi için bizzat impara
tordan emir istihsal etti. Bu 
kuvvet gitti, fakat gitmesile de 
garp cepesinin bir cenahında 
meş'um bir boıluk hiaal oldu. 

MağlObiyetin ilk Sebepleri .. 
Bu mağlftbiyetin ikinci ve en 

derin sebebi 8 ve 9 eyl61 gibi en 
kat'i giinlerde umumi kuargihtan 
verilen emirlerin cepheye kuaurlu 
Dİr şekilde nakledilmiş olmalarıdır. 

etmişler, fakat dinJetememişlerdir. 
lık itirazlar 

Muharebenin daha ilk günlerinde 
yüksek rütbeli bazı zabitler impara
torun harekatını şiddetle tenkide 
başladılar. "Molteke" daha ağustos 
ayı içinde şu cllmleyi söyledi : 

_ .. Vaziyetin ne derece vahim 
olduğunu imparatorun görmemesi 
yürekleri parçalayacak bir bidise
dir. Şimdiden muhitimizde nefret 
ettiğim bir tafrafuruşluk havasımn 
esmekte olduğu hissedilmektedir. 

11Molteke,, bu mlltaleasına 
"Marn" muharebesi esnasında 
da fU diifOnceyi ilive etmişti: 

- imparator, ordusunun daha 
yakinine gelmeli, o da askerleri gibi 
düşman toprağında bulunmalıdır.,, 

O sırada Bahriye Nazın olan 
Amiral 11 Tirpiç ,, te hatıratında 
şu cllmleY.İ yazmıştır: 

- " imparatoru terkettikten 
sonra evime tamamen bitkin ola
rak döndOm. Bu vaziyette impara· 
torun yerinde bllytik babası ol
saydı, onu tahayyül ettim. 

Bu hata, imparatorun emrile 
umumi karargibın ( LDksemburg) 
tan, yani cepheden yiiz kilomet• 
re geride alıkonmuf olmasından 
ileri gelmiftir. Umumi karargllım 
bu derece uzak mesafede bırakıl
mış olması ise havai bombardı
manlar dolayısile, şahsi tahaffuz 
endişesinden doğmuştur. Maamafih 
lrnrargihın geride bırakılmasını 
cesur bazı zevat şiddetle protesto 

Bence bugünkü hükllmdanmızın 
hususiyeti ıu noktadadır: Şahsen 
hiçbir karar veremez, üzerine 
hiçbir mes'uliyet almak istemez. 

Dnn akşam yine acı bir sahne 
geçirdik. Konuşuyorduk. Muha
vere yavaslıya yavaşlaya sönmek 
üzere idi. imparator her taraftan 
muazzam zaferler tahayyül etmek· 
tedir. Netice istediği endişelerini 
teskin etmektir. Büyük Erkim Har
biyenin Sıhhiye Reisi söyledi : 

(Arkası var) 
c:.... 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
( Ba9taraf ı 6 mcı Hyfada ) 

Esnaf ve Ahali Bankası Memur
larıadan Nadire H. vasatasile 
Zehra, Eyüp Kızılmescit Balcı 
yokuşunda 28 Samime, Ankara 
Kız Lisesi talebesinden 232 Na
zıma, Sultanabmet Terzi Mektebi 
ikinci sınıftan 63 Rukiye, Buna 
Gazipaşa caddesinde 104 Basri, 
İstanbul Erkek Muallim Mektebi 
ikhci sınıftan 113 Şevki, Sultan
selim Cnmhuriyet ortamektebi 
talebesinden 327 Mtlrvet, Ankara 
ortamektep ikin~ sımftan 270 
Hikmet, Küçükmustafapqa Seni
ye lbrahim, Kadirga ilkmektep 
talebesinden 143 Şadiye, Kaba· 
taş Erkek Lisesi talebesinden 
337 Behçet Edip, Göıtepe Saip 
Bey kerimesi Nezihe, Ankara 
Sakarya ilkmektebi beşinci S1nıf
tan 232 Mevhibe, latanbul Erkek 
Lisesi talebesinden 764 M. Tank, 
Y oıgat Gaziosmanpaşa mektebi 
talebesinden Erdoğan, Manisa 
ortamektep son sınıftan 289 Mi
rekşah, Heybeliada Orhan 80kak 
61 Sabire Hasan, Hayrebolu da
vavekili Safer Bey kızı lfakat H. 
Ye Beyler. 

Birer Adet Kart Kazananlar 

- talebesinden 700 Mehmet, İstan
bul 44 ilncü ilkmektep talebe
sinden 218 Osman, Enverpaşa 
ortamektep talebesinden 41 Şer
min Kemal, Beyoğlu dokuzuncu 
ilkmektep talebesinden 406 Emi
ne Semahat, Davutpqa ortamek
tebi talebesinden 142 Edip Ra
miz, Üsküdar 15 inci mektep 
ikinci S1nıftan 168 Hasan Sami, 
Hırkaiferif 19 uncu mektep jçlin
cli sınıftan 442 Muzaffer Osman, 
lstanbul 12 inci mektep beşinci 
sımftan 247 Muzaffer, Üsküdar 
11 inci mektep birinci sınıftan 
Cenap, Maltepe Askeri Lise ta
lebesinden 2520 Ekrem, Keskin 
ilk erkek mektebi talebesinden 
284 ZübtO, Cerablua hudut balnk 
kumanclam Aziz Bey kızı Nevin, 
Ankara Erkek Lisesi ikiaci sınıf
tan 633 Ahmet, lstanbul 49 uncu 
ilkmektep birinci mnıftan 158 
Yaşar, G6ztepe Yeni.Yol numara 
19 Mübeccel Saip, latan bul 12 
inci mektep beşinci amıftan 9 
Turhan. latanbul 12 inci mektep 
üçlncil sınıftan 309 Fıkret, Be· 
yoğlu 38 inci mektep ikinci 
11mftan 298 Bedia Münir, Bakır· 
k6y Kartaltepe RUfenbey sokak 
No. 10 Hnseyin, Isparta orta 
mektep talebesinden 184 S. Sami, 
Zoopldak lsmetpqa caddesinde 
9 No. Hacı Kerim kın Sabahat, 
Ankara erkek lisesi talebesinden 
443 Mümtaz, Menemen Kubliy 
mektebi birinci sımftan 322 Ber
kamal, Malta Askeri Lisesi tale
besinden 2620 Ömer, Vefa Orta 
Metebi talebeainden 2.4 Nusret, 
Ankara Kız Lisesi talebesinden 
485 Hatice, lstanbul Kız Orta 
Mektebi talebesinden 147 Halide, 
Adana Se) han Mektebi beşinci 
sınıftan 441 irfan, Gelembevi 
Ortamektep üçüncft sınıftan 428 
Fethi, Kabataş Erkek Lisesi 
birinci sınıftan 448 Burhan, An
kara Erkek Lisesi ikinci sınıftan 
114 Kamil, lstanbul 43 ilncü ilk
mektep üçüncü sınıftan 60 Malike 
ltımail, lstanbul Erkek Lisesi 
birinci sınıftan 81 O M. Ragıp, 

Gelembevi ortamektebi ikinci 
sınıftan 618 Kemal, Salihli Esnaf 
ve Ahali Bankua Memurlanndan 
Nadire, Merzifon Askeri doktor 
Cemil Bey vasıtaaile Tahsin, Eyiip 
ortamektebi talebesinden 254 
lımail Ekrem, Çorlu avukat Ab
dürrahim Bey oğlu Davut, Kepn 
Zafer Mektebi betinci mmftan 
286 Avram, Bandırma ikinci mek· 
tep talebesinden &1 Sait Rnstem, 
Galata Musevi Mektebi d6rdünctl 
sınıftan lsak Sayano, Yozgat 
Gaıipaşa Mektebi üçüncü smif 
talebesinden Jale Gönül Cağal
oğlu Mollafenari sokak 42 nu
marada Nüzhet, Edirne Tabtaka
lede keresteci Salamon oğlu Ri
fat Bahar, Salihli Namık Kemal 
Mektebi son sınıftan 139 Burha
neddin, Beykoz Gişe Memuru 
Nebil Bey oğlu Server, lstanbul 
12 inci mektep talebesinden 162 
Fethi, Gaziosmanpafa ortamektebi 

Ankara Maarif Veklleti hukuk 
kalemi memuru Etem Beyden 

On ikinci tertip Tayyare Piyangosunun ikinci keşidesine bugün öğleden sonra 
Darülfünun konferans salonunda başlanmışhr: Keşideye yann da devam edile

cektir. Bugün kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız· 

15,000 URA 30 URA 
Kazanan 

45956 
2,500 URA 
Kazananlar 

27053 
1,500 URA 
Kazananlar 

1233 
8101 
23193 

1,000 URA 
Kazananlar 

31119 38630 
34293 5604 
46198 29924 
26688 32671 
21816 

150 LiRA 
Kazananlar 

9552 25973 45274 
28197 11529 46652 
19334 43897 44937 
42627 46078 3551 
15657 49440 3092 
45117 34696 15343 
28940 2436 28957 
41564 46298 49480 

588 25902 39673 
7381 22020 15609 

28328 39903 13470 

Saliha, Zonguldak Namıkkemalbey 
mektebi dardtlncll 11nıftan 215 
Pakize, Adana Lise Oçüncli 11nıf· 
tan 127 Hikmet, Gelembevi 
Ortamektebi DçlncD sınıftan 319 
Bekir, Pertevniyal Erkek Liseai 
ikinci aınıftan 24 Selim Reşat, 
Manisa ıiteci Halit bey otlu 
Semih, Ankara erkek Ortamek
tebi birinci sınıftan 51 Ahmet, 
Ankara erkek Ortamektebi bi
rinci sanıftan 132 Hüseyin, lıtan
bul 12 inci mektep beıioci sınıf
tan 143 Hilmi, Beyoğlu 13 üncü 
mektep betinci sınıftan 155 Hn
seyia, Kırkkale llkmektep beşinci 
sınıftan 93 Hatice, Edime Kara
ağaç llkmektep talebesinden 55 
Nezihe Mustafa, Ankara Erkek 
Lisesi ikinci sınıftan 439 Mustafa, 
Salihli Namıkkemal mektebi be· 
tinci auuftan 219 Ahmet Cihat 
Bey ve Hanımlar. 

9798 
31518 
40013 
33807 
13183 
15539 
35870 
47142 

4321 
21575 
16333 
24186 
16876 
45965 
44029 
44807 
20021 
23602 
16914 
3970 
6697 

12600 
33918 

6353 
32200 
32819 

21528 
24110 
24994 
49172 
24387 
276M 
10403 
24025 

15608 
28304 
46224 
46089 
44489 

30809 
499'l 

27227 
13269 
25788 
11788 
12841 
190.13 
18619 
41340 
18868 
33747 
4333 

22766 
38507 
41560 
8402 

40567 
19617 
43775 
45398 
45423 
36848 
40899 
9732 
33439 

18435 
44064 
16006 

Kazananlar 
28454 31244 
36289 42028 
22427 9544 
28607 14996 
21478 28006 

2514 48641 
24955 21076 
16155 11456 
35609 2018 
37744 46454 
18497 38811 
26562 32205 
3530 45538 

15912 16023 
17824 40469 
48596 2714 
23490 42135 
46313 23866 
8679 36230 

37799 12133 
5085 47176 

35791 9401 
43994 40121 
30'.!87 49988 
14624 35233 
8585 26993 
442 34394 

46680 49381 
22045 16302 
26711 1447 
48648 8 
30539 15558 
43260 48941 
32003 9595 
31224 23347 
5631 6587 

44909 40792 
12971 10018 
35104 40761 
49142 47651 
42253 18938 
8828 399S2 

40005 3586 
12175 11594 

7838 16'58 
12127 32391 
10683 11125 
21427 33742 
17027 24525 
29719 2607 

24403 41427 
47604 4410 
49265 4776 
45390 42410 
29891 40183 
2549 5290 

48257 136 
22844 26662 
26667 t 1613 
14467 10080 
a6591 48371 
17715 44650 
42198 42166 

30996 26173 
21333 38894 
44561 25651 
40008 3661 
18589 29012 

42423 
19896 
47405 
27354 
24717 
14572 
12480 
35815 

33107 
11049 
16128 
16292 
28585 
400M 
14798 
11834 
30010 
48098 
17943 
2660 
4084 

22014 
1573 

21731 
44659 
a4437 

26845 
25167 
21728 
14828 
27277 
10224 
11037 
21ao4 
11!ıs 
33891 
7585 

11466 
25578 

3531 
45516 

47301 
27613 
42119 
12520 
10927 
4323 

46999 
28947 
24«2 
43814 
18.168 
42669 

42393 
33653 
23732 
47740 
20002 
2106 
7085 

11090 
32989 
9645 

9496 

47366 

1 

42427 
10700 
17234 
5074 
23486 
14139 
14184 
33191 
21672 
22399 
15172 
8545 

28642 
39688 
4387 

10150 
14846 
35248 
327M 
32570 
23001 
37342 
9924 

34098 
20238 
a6993 

38105 
13901 

18320 
41777 
29333 
21229 
6169 

45620 
6189 
7752 
31~ 

5694 
27266 
18659 
35265 
47644 
4513 

50 LiRA 
Kalananlar 

14232 
15903 
39151 
37252 
11977 
33805 

934 
32679 
27319 
46974 
29162 
18368 
5655 

42488 
8982 

9'l38 
16936 
15442 
48576 
5939 

37909 
23968 
39824 

7277 

35150 

10081 
23593 

14870 
35.169 
6824 

10880 
46376 
42954 
40418 
42099 
24524 
13177 
44038 
20111 
29518 
23367 

9560 
33479 
20621 
17163 
15871 
28131 
22697 
38619 
20954 
35365 
16763 
17951 
42365 
44172 

884 

399'l4 
32849 
291tn 
26578 
38199 
18004 
25531 
37879 
4184 

4M80 
35920 
23797 

17695 
28785 
15281 
22700 
44389 
20440 
39839 

500 

46234 
96M 

231ft 
41121 
26458 
17168 

47904 
45946 
45441 
32481 
48730 
17069 
296.11 
23115 
44162 
22208 
518' 

36328 
24276 
18118 
32936 

20859 
46478 
22136 
17162 
23899 
4468 

41381 
19317 
3490 

16266 

9657 
21764 

22242 
15831 

6147 
26104 
20876 
41275 

271 
18989 
5673" 

19710 
34ao.l 
34784 
42013 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
MrJuurlrl a 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ._~_..· 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 

KENDİLERİNİ TAKİP EDEN HAİNLER 
TORPİTODAN ÇOK KORKUYORLARDI 

-24-

Sus be herif, dedi, yum
ruğu yemeden haykırma. Anana, 
kız kardeşine duyuracaksın, bizi 
Yapur halkına maskara edecek
sin. Hiç olmazsa kadmları ürküt
memek için metin olalım. 

Dalgınlığını muhafaza eden 
Snleyman Şefik, baba ile oğul 
arasındaki bu muhavere üzerine 
başım kaldırdı: 

- Şöyle bir çıkıp denize 
baksak. Yahut kaptanla görüı

a ek? 
Öbürleri g\\verteye çıkmayı 

ilk agızdan reddettiler. Kaptanla 
konuşmayı muvafık buldular.Fakat 
kaptanı bulmak için yine yukarı 
çıkmak lizımgeliyordu. Bunu tehli
keli bulduklarından kısa bir mü
nakaşa yapblar ve bir pusula 
yollamıya karar verdiler. Rıza 
Tevfik, kalemi eline aldı, şöyle 
bir ıey yazdı: 

.. Esaletme1pl Bir torpitonun 
Yapurumuzu takip etmekte oldu
lunu haber aldık. Geminin taşı
tlığı muhteşem bayrak, bizim için 
kayıtsız Ye hudutsuz bir emniyet 
Tadetmeklo beraber ıu torpito, 
aihnimi.ıe karışıklık getiriyor. Her
banği bir taarruz vukuunda yük
ıek himayenizden mllstefit ola -
bilecek miyiz 1 Çoluğumuzun, ço
cuğumuzun helecanını yenmek 
için mnjde bekliyoruz efendimi " 

Şu teskereden de anlaşıldığı 
lbero ~aban Ağa, korkunç bir 

haber vermitti• Onun, kendilerini 
ambarda bırakıp kamaraya çeki· 
len yolsuz yoldaşlarına endişeye 
dllşürmek için uydurduğu yalan, 
umduğu gibi büyük bir tesir 
7apmıfb. Onlar, o itilafçılar, bir 
Ttırk torpitosunun vapuru taras
•ut etmekte olduğu haberi üze
rine itte tellşa düşmüşlerdi. 
Yakalanıp öldürülmekten kor• 
kuyorlardı, tiril tiril titriyorlardJ. 
~yni zamanda, kapitfilisiyonlardan 
medet umarak kaptanm eteğine 
el uzatıyorlardı. 

Tezkerenin cevabını bizzat 
kaptan getirdi. Milli duyguların 
kutsiyetini pek iyi anlıyan ve 
•ngin denizlerde hnr bava tenef
fes ede edo hürriyet aşkını vic
daıü bir gıda tanımak derece
lerine gelen bu iri kannh gemici 
aiundaki pipoyu ve başindaki 
kuketi kıpırdatmadan masaya 
7anqb, iki eli cebinde oJduğu 
halde dişleri arasından fU keli
meleri heriflerin yiizDne tDkllrdll: 

- Harpt• kapitülisyon yok· 
tur, yalnız kuvvet •archr. 

lbu Tevfik kekeledi: 

- Kuvvetiniıe emin değil 

, 

aılaiııb? 
- Kuvvet, topta vo tnfekte

dir. Biz yalnız halat taşıyoruz. 
- Demek ki tehlikedeyiz. 
- Umduğunuz tesadüf vaki 

olursa evet. 
- Bizi, bayrağıoı~m şerefini 

ddşünmeden teslim mi edecek
siniz? 

- Bayrağın şere fini muhufa-
2.~ :c·n Ö)' le b .-ırekct olu:ek la-
... • 1 
.... t b . ı • . 

Riza Tevfik; buyurun 
cenaze namazına, der 
gibi iskemlesinde doğ
ruldu ve acı, acı inledi: 

- Hapı yuttuk 1... Ha
inler o geceyi uykusuz 
ve korku içinde geçir
diler. 

Kaptan, piposunu emerek yü

rüdü, salondan çıktı. Ne konu

şulduğunu anlamıyan öbür fira

riler, teliiş ile sordular. 

- Ne konuştunuz doktor, 

hayır mı? 

1 
O, "buyurun cenaı:e namazı· 

nan der gibi iskemlesinin llıe

rinde uzandı Te acı acı lnledi: 
- Hapı yuttuk. 

O ıeceyi ukusuz geçirdiler, 
fakat gözhebeklerinde korkulu 
rtıyalar eksik olmadı, kDçilk bir 
ıeı ititıeler, artlarına düıen tor
pitodan tevakkuf işareti olarak 
kurusıkı top abldığını zannedi
yorlar, yerlerinden sıçmyorlardı. 
Tayfalann koşuşmalarından, ada
let ve ceza getiren harp remi
ıinin vapura rampa ettitine ye 
Türk askerlerinin kendilerini ya
kalamak için aşağı inmiye başla
dıklanna 1ahip oluyorlardı, un
ıır zangır titriyorlardı. 

(Arkaaı Tar) 

Çin - Japon işinin 
• •• •• 
ıçyuzu Anlaşıldı 

Çin - Japon ihtilafının mçın 
bu kadarl uzadığını ve meselenin 
neden içinden çıkılmaz bir hal 
aldığını, bug6n gelen mal\\mat 
kemali sarahatle ifade ediyor. 
Bu telgraflar okununca Cemiyeti 
Akvamın bergün bir parça daha 
artan aczinin sepepleri anlaşılır. 
Gelen telgraflar şunlardır: 

Londra 10 - Hariciye Naurı 
Sir Con Simon " Deyi Meyi " 
gazetesi muhabirini kabul ederek; 
Çin - Japon ihtilafuıı muslihane 
bir surette halletmek vazifesile 
mükellef olan Cemiyeti Akvamın 
Japonyaya karşı zecri tedbirler 
alacak olursa bu tedbirlerin hiç
birine lngilterenin iştirak etmiye
ceğini söylemiştir. 

Nazıra göre, Cemiyeti Akvam 
heyeti umumiyesi evveli bir karar 
sureti kabul etmeli ve bu karar 
sureti japonyanın devamlı bir 
dostluk esaslarına istinat etmek 
suretile Çin ile uyuşmasına mü
sait olmalıdır. İki taraf arasında 
birtakım şikayet mevzuları bıra
kacak olan her türlü hal sureti, 
kabule şayan değildir. 

Deyl Meyi gazetesine nazaran 
böyle bir karar sureti Japonya 
tarafından iyi bir kabule mazhar 
olacak ve Japonya, askerlerinin 
çekilmesi için müzakerelere baş
lamak üzere hazırlıklara girişe· -cektir. 

Çinlilerin ısrarı 

Loodra IO - Şanghayda bir 
mütareke akti için müzakereye 
girişmek istenildiği bir sırada Çin· 
lilerin Japon askerlerinin çeki&. 
mcsiııi \ istemeleri vaziyeti milş
killleştirmiştir. Japonlar ise evve
li bir mütareke yapılmasını, son
ra bir konferans topl:ınınasım, 
ondan sonra askerlerin yerlerine 
dönmesi meselesini halletmek 
istiyorlar. 

Çinlilerin Mukdende Bir 
Tecavi.izü 

Tokyo, 10 - Mançuride yeni 
bir idarenin tesisi merasimi ya
pıl.rken 300 gayri muntazam Çin 

atlısı taarruza teşebbOs etmiş. 
fakat bir Japon bölllğü tarafın· 
elan püskllrtiilmtıştnr. 

Amerikan Gemileri Gidiyor 
Şan2hay, 10 - Vaziyetin iyi

liğe ytız çevirmesi O.Zerine liman
da bulunan Amerikan muhriple
rinden beıi Manildeki mevkileri
ne hareket etmiılerdir. 

Japonlar Müzakere f stiyorlar 
Şanghay 10 - Japon elçiai, 

Çin hOkCimetine bir nota vermiş 
Ye 4 martta Cemiyeti Akvamın 
verdiği karar mucibince Japon 
sivil Ye askeri makamatının Çin 
hilkO.met erkAnile m6.zakereye 
girişmiye hazır olduklannı bildir
miştir. Bu notada, cephe yaziye
Wıin endişe verditini ve beheme
hal bir itilaf yapmanın IDzumlu 
olduğunu, bundan sonra Japon 
kuvvetlerinin çekilmeleri ıartlan
oın tesbit edilebileceQi bildiril
mektedir. 

Cemiyeti Akvamm Kararı 
Hazır lam yor 

Genevre 10 - Çin Japon 
ibtilAfı hakkında bir karar ver· 
mek llzere umumi heyet iki ko
mite vücuda getirmiştir. Bunlar
dan biri, bu ihtilif hakkında 

cereyan eden mtlıakerelerdeo 
birtakım prensipler çıkararak 
bir beyannameye mevzu ittihaz 

edecektir. Diğeri iae heyeti umu· 
miye divanına verilen aeki:ı karar 
ıureti projesini biribirile telif ve 
mümkl\nse tevhit edecektir. Bu 
komiteler ayrl çahtmaktadırlar. 

Defin 

Otın vef abnı teessiirle kaydet
tiğimiz Ressam Muhittin Sebati 
Bey dlinHaydarpaşadan Beşiktaşa 
getirilmiş ve oradan Maçkaya 
götürülerk toprağa tevdi edilmiş
tir. Liman Şirketi icap eden is-

timbotu mecanen tahsis etmek 
lütufkirhğım glSstermiş ve bu 

hareketini merhumu seven aan'at 
müntesiplerini çok mütehassis et
miştir. 

Sayfa 11 
= = = ==== 

Bu Akşam Radyoda 
Dinliyeceksin 

Ne} er 
• 
1 z 

11 Mart 932 Cuma 
İatanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon ile opera parçaları, 
19,5 Vedia Rıxa Hanımm iştirakile 

aJatturka aaz, 20,S Habibe Molla 
tarafından monoloğ, 21 inci Hanımın 
ittlrakile alatturka ıaz, 22 tanro 
orkutraııı. 

!ieilsberg - ( 776 metre, 75 kflo
••t) 20 Haıta isminde bir komedi, 
21,10 ıenfonl. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,30 Verdinin Troubadour operuı, 

22 Prağdan nakil. 
Müblaker- (360 melrflt 75 kilo.at) 

ı9,45 Frankforttan nakil, 20,30 tarihi 
kadınlar hakkında bir konferana, 21, 
rkntra. 

BUkreı - (394 metre, 16 kilont) 
19,30 Romanya operaaından nakli. 

Belgrat - (429 metre, 2,S kllo-
19,SS Sokol konferan11y 22,30 konHr, 
21 muıik karnaval 22,SO gramofon. 

Roma - (441 metre, 7S kilovat) 
19,50 gramofon, 20,45 operadan 
naklen Bufere ErUye. 

Prağ - (485 metre, 120 kiloYat) 
Prat milli tiyatroıundan nakil, 22,20 
ıramofon. 

Viyana - (517 metre, 20 kilout) 
19.30 operadan naklen • Venedflrte 
bir ıece • iamindeki ope.ra. 

Petl• - (550 metre, 23 kilont) 
19,15 opereti hak~da bir lronfuaıH 
21 piyano koıueti. 

Varşova- (1411 metre, 156 ldJo
nt 19.35 Gramofon, 20 mu•lkfU mu
•ahabe, 20. lS aenfonl. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilo.at) 
19,30 işçi aaati, 20,20 Brealndan 
aaldl, danı hayaları. 

12 Mart 932 Cumariasi 
latanbul- (1200 metre, S k ilovat) 

18 gramofon, 19,S Darültal im lı~yell 

20,5 gramofon, 21 Kemal Niy.ı z ' Bey 
ile arkada~ları, 22 tango or lcestraıı. 

Hcilsberg - ( 276 metre, 7 5 kilo
..at) 20 fenni bir musahabe, 20,5 feD 
gece, 22,15 dans havaları. 

Brüno - ( 341 metre 36 1 ;font ) 
~O de ... itibaren Prağdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 ki ont) 
20 ••Gothe,. nin gençliği hakkında 
bir konferana, 20,5 dolar Prenses 
l•minrleki operet. 

Bilkroş - ( 394 metre 16 ki' o v at) 
20 Kora heyeti, 21,lS Romany.1 mu• 
aikiai, 22 günün vak'alarl. 

Belvat - ( 429 metre 2,5 kilovat 
20 aenfonl, 22,25 dana ha•alan. 

Roma - ( 441 mdre, 75 kı lovat) 
20,15 gramofon, 20,45 Roma opera
aından nakil. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20 Smetea aa1onundan n.akıen ıen• 

foni. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,30 orkeatra, 20 Der rrose Koph· 

la Jamindeki komedi. 

Peşte - {SSO ınotre, 23 hllovat) 
19,lS Çığan orkeltraaı, 20, 15 StOd· 
yoda bir koaıedi. 

V utova- ( 1411 metre, l 58 kil~ 
•at ) 19,45 Radyo guetui, 20,15 
hafif konau. 

Berlln - (1635 meue, 75 kilovat) 
lO Hamburr' dan nakil. 

Dikkat: Dereetmekte oldatumwı progHmlarıa Anupa7a ait 
olan kumı ..-a•ad A•rupa 1aaUne rare tanzim edllml,tir. 
latanbul 1&attne tatblkı lçln Anupada 1aat (12) elduğu 
saman latanbulda (1) • ıelditl fuaedlllll•lldL 

Berlinde Bir Hadise 
Hitlerin Berlin Karargahını 

Polis işgal Etti 
Berlin 10 - Zabıta, mnfrit 

milliyetperverlerin vllcuda getir
diği bir feaat teşkilibm meydana 
çıkarmışbr. Polis Amirlerinden 
Lange, Şulz Ye Polb Mlldüriyeti 
Muhasiplerinden Gertrtıde Mtiller 
ilminde bir kadın hemen tevkif 
ve tecrit edilmişlerdir. Bunlar, 
polis kışlalannm, ailih Ye mllbim
mat depolarımn plln.lanm çalarak 
bunlan, Hitler barekltımn 11-

mamdarlanna teslim etmekle 
itham edilmektedirler. Bu teşki
lAb para ile ıtma edilmek isteni
len cumhuriyetçi polialer ihbar 
etmişlerdir. Berlin polisi, bu sa
bah müfrit milliyetperverler fır
kasının Berlindeki umumi karar
gahını işgal etmiflerdir. Bütün 
bina polis kunetlerile kuşatılmıf, 
bürolarda taharriyat yapılmlfbr. 
Müfrit milliyetperver memurlar 
bina haricine çıkmaktan meae
dilmiılerdir. 

f 'otof N/ Talıllll Kmpo11rı 

TaW.U.W lfr...U 1ı11ı,.....aa11 

ı.totr•'1-- ti .......... u .... 
llltte 13nderlala.F ... trallaaıı .rayı 

tabidir" ....... .. 

l•lm, m .. lelr 
HJa HD1a1 f 

Hanıl ıuallerin 
•••• b, f 

fotojraf ln ~İP-' 

eJec:elı ml t 

latanbul 5 bu:l laa dalreaıaden: 

Klrkor Vartanyaı:a EfuG!nln Fatma 

Bedia Haıu.mda alacafı ela 25000 llraıu 

•• fat. " mMlll'lf temlal t.tfluı için bl· 

rlad dareeed• keadl•lne lpot&k buluna• 

lataabalda Yeni CamUterlf Çllhıglrler cacl. 

•..mele eald l!,S.5 ft yeal t7, O, 49 nuaı .. 

Tah ıalt.-d~ boclrumD but •• hanu bat• 
kuıaa alt ft tamamına 14000 Ura kıymet 

takdir obmaıı klrrlr aç hp dükklıun 

altm11 hlaae itibarile kırk alb hluui bua• 

••• enal açık artbrma Ue 15300 lira Ua 

mtlftarlaf aam1aa ihalesi icra edllmı, IH· 

.. llAıua bir •1 alddetl• ppalmaı. ı lııanu

•- a.ım ıeUrkea llbıa bir ,tn ıeç ya· 
pılmıt oldufu anlatıldıfındaa bu yüzdeıı 

ihale fHhedllmlt bwu11dulun• mebni y•· 

.W.n aplı: utbrmıJ• nıııecUlmiş olup 

J 
S0-5-932 tarlbbade ıartnameıl dlvnnhaneya 

talik edilerek H•4·93J tarlhlae müs11dlf 

pe11embe ırlal .. at 14 .t.. 16 ya kadar 

Be1oilundald latanbul Sinci icra dairulııde 

açık utw•a Uo aahlacakbr. Artlırmı1a 

lttlrak için il. 10 teminat alıçe•i alı ıır. Mil· 

teraklm Yerrt Uo Belediye nı!mleri ve va

laf lcann ihale tarlhlae kadar uhibine ve 

Uıaleden sonra mDıteriye aittir. Hal.lan 

tapu ıldllerl de aabit aJmı7aa ipotekli ala• 

eakhlar llo dlfer allkadarlanıı ve irtifak 

1tü1n aahlpleriıaba bu baklaram n husu•ll• 

,... " muartnta aft olan t.Wlalarınm rll• 

t.lhln .. Q ttlbarea Jlnal .Un urfrnda 

rrnln .a.blt.&. ile lııUdlna.leri !Azı ındır, 

abl takdirde uld.n tapu ılklllerlle aabıt ....,alu aabt bedoll•I• paylaşın:uındaıt 

la.arlç kalarlar. AIAadarJarun• icra. ve İflh 

ıma.Dmıua ııt -ca aaddoel hükmüne ıöre 
teYfllıı hareket etmeleri •• daha faıla nıa· 

llmat n ta&Ult almalı: latl,...larin 931 1333 

doıya Dumaraılle memuri7atlıııab:e müracaat· 

ları ilin olunur. 

Yeni Mukdan HUkOmati 
Şang-Şun 10 - Yeni Man

çuri devletinin hükumet erkanı 

tunlardır: 

===-==-----=:!!::=--------=----
Meclisi Has Reisi M.Şang .Şi.1 Süe 

Bqvekil M· Şang Hıiyao Hsü, 
Maliye Nazırı M. He l+ iyao 
Hariciye Nazır&: M. Haih Ka) çek. 

fo!oğrafın kl.i~eat301ıruru,talt pul 
mn'l.abUlnde g3nderıiebHr. 

.. 



Kansızlık, Romatimıa, Saraca, Kemik, Sinir, Damar 
verem bastalıldanaa, yirümeyen. Cilrariaaayan 
hastalıklı veya zayıf çocuklara, geaç ve llitffarlua 

Güzel Hikiyeler 
insanı güldüren, bayıltan 

lenk .. ...,_.. ..... ...,elerm ....... ...... •• 
Birinci biki7e 

Kafese koyan kadın 

AŞçıbaşı 
Yeni Ev Kadım 

• •• 
Yemek kitabı 
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