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SİLAH YARI 1 BA LADI 
M. Çaldaris Kabin esi 

:. Bugün · Y e~in Edecek 
-----

• • 

Amerika, Fransa Velngiltere 
Plastiras be Birlikte M. V enizelos'un \ Yeni Zırhlılar Yapıyor 
Da Mahkemeye Verilmesi İsteniliyor 

· Yunanistan'da vaziyet artık · 
aç;ldaıtı. Diktat6r1Dkten uer kal
m.f detildir ve iktidar mevldlne 
ıeçea M. Çaldari., kabinulnl 
teılril etmit gibidir. Soa Atına 
telgraflarının •iklet merkezi yeni 
kabineye ait ma'.ftmat ile diktatlr
IDk hareketini yapanlardan beaap 
araama•ına ve bir de M. Venl
selo• hakkında da takibat ya
pılmaaına dair olan haberlerden 
ibarettir. Bu telgraflan 11ra Ue 
rıııyoruz: 

Atina, 1 O ( Husual ) - Yeni 
kabineyi teşkile memur edilen 
M. Çaldariı'in buj.!Oa bllttln ba
ıırlaklarını bitirerek yemin etmeal 
Leldeniyor. Fakat yeni kabiaeye 
rlrmelİ için kendiıine teklif 1 .. 
palan Jeneral Kondillı ile M. 
Çaldariı arasında bir lhtilAf çık
•1tbr. M. KondiJi• ,.aı kabinede 
Ha..blJ• Nazırhğını btemekte, 
M. Çaldariı ise buna mu~alakat 
~•yip mOaakil&t NaarhfıDI 
almasını ileri aDrmektedir. Hal
ltukl jeaeral Kondilia orduda 
rapılacak ıslahatın kendisi tara
fından icrası için mutlaka Har
biye Nuırlağ Dl istemektedir. M. 
Caldariı bu huıuıta benlb IOD 

cevabını Yermemiıtlr. 

Atina, 10 (Huıuıt) - Zabıta 

l r. ÇalJui• ile lccı6ln• .....Zaln-
, f• ng111amıga11 Jeneraf Koı11liliı 

bir 1ıUoiük diktat6' JeaeraJ PU.. 
tir .. aramakla m91guldOr. j .... 

( IHw-ımı 1 l inci aayfada ) 

·Bir Tebliğ 
Teo/ik Riilti Beyin Atina'tlald• 

temaslarına ait Yanan gazeteltt
rirule çıkan reıml tebli# lklbad 
•g/amızdatlır. 

Diyarbekir' de Zengin .Bir 
Altın Madeni Bulundu 

Nümuneler Tahlil Edildi Ve Madenin 
24 Ayar Olduğu Anlaşıldı 

Madenin l•lraulap NWlll -.rlud olara Digar6eltlr 
Dlyarbekir, D ( Huauıl ) - ı bir mikdarını Macarlatandald bl-

Bu civarda bulunan Derebey raderine ılSnderereJc tahlil ettire 
kaza11Dn Derimi ha• ldSyOade Ye mittir. T ablildeo alınan neUc•y• 
ldSye 600 metre mesafedeki da- röre madenin °24,, derece hallı 
tın tepesinde maden aramakta albn oldup anlqılmıtbr. 
olan Macar mllbendiılerl tarafın• M. Stefan bu madeni hnk6-
dan ıenain b :r altın madeni met heaabına iıletmek lçia Vill-
keıfedilmiıtir. Madeni keıfedea 1ete lıtid.• ile mOracaat etmlıtir. 
ıat mOhendialerdeo M. Stefan 'dır. Yapılan hafriyat neticelbıde 
M. Stefao madeni bulunca Mar- madenin 300 aene enel lfletil-
dio ViJlyeti va11ta•ile lktaaat V.. di;ine delllet eden baa •••rler 
klletlne mOracaat ~tmit Ye Mac bulunmuştur. Bu eHrler meyanın-
rlıtana numune gOnderilmeal IÇha aa eritme kazanları, bir takım 
11111 .. ade lltemtftir. lkt11at Vekl" aletler, koYUklar, kuma•• kDrelc 
letl ~ M.aadeyi ••iliti. 'M. 7erlorl Yardır. Madeo tetkik Nil-
ltef• • çakartbjl klli•• ••t.41ir. 

Siliblan Tahdit Konferansinın Şüpheli 
Vaziyeti Endişelere Sebep Oldu 

Parlt, D (Hmuat) - Cenevr.. ,_..,._ ~ -
deki •illlan tahdit komlıyonunun 
bir çıkmaza lfİrmeal ılyatl maba
falde hayretle kartılaamıt değil
dir. Franaa ile Almanya araaan
dald anlaıamamulıJı., komiayo
DUD m ... lıinl 1anda bırakacata 
anlatılmaktadır. Fakat kara .Ulh
lannın tahdidini mllukere eden 
Cenevre konferaD11mD eaaıh bir 
it rısremeden datılmua ihtimal
leri bazı deYletlerl deDİI alliblara 
Oı.rind• J•nl bir yanfA HYket• 
tltl de hluedilmektedir. Londra
dan 111&n haberler, laıUtere Bah
riye Nezaretinin donanmayı tak· 
..ı,. için haıırlaadıjuu bildirmek· 
tedlr. Diler taraftan Amerika 
Balırl1e Nezarett de Amerikan 
tlonanmaaıDID J•nl hnetlerle 
talcYiyeeılol ıanut ı&rmektedir. 
Halbuki Amerika, lnglltere •• 
Japonya hOldlmetlerl •aktlle deni• 

lıt• ~ .W.f11 6ır 1,uırıl ....W 
'111hlanaın tahdidi için bir muka- lmımaktadar. Ba 1ebepledJr ld 
Yele lmıalallllflard1. 8a8 HDealne Yaziyet eadifell ılrllmektedir. 
kadar deYam etmul llzım r•lea Roma, 9 (A. A.) - Jiyornale 
ba mukaYele bu ıaretle IU)0 a Dital7a ruetuinde, dDnyanıa .. 
dOımek teblikeal karp11nda bu- (Onama ı ı facı .. Jfada ) 

Bütün Paralar Düştü 
lngiliz, Alman Ve İtalyan Paralan 

Kıymetlerinden Kaybettiler 
BOttın dllnya paralan llzerine 

menfi telİr yapan Aınerika dola
rının felce utramıı Taziyeti deYam 
ediyor. Amerikada11 relen en IOD 
telgraflar biç Omit Yerici deilldir. 
Amerika bDkOmetl buhrana din
dirmek için Jfrqmaktaclır, f•lcat 
al ıt Y•r1' dur11111luJu botaa Am .. 
rikaya Iİrayet etmif bulwamalc
tadar. Boru cetnllubıcle dolat 
luıneıiade yine ••fır rakama ı&
ı 11 melctedlr. Amerik• hlllcftaaeti 
3 milyar dolar miktaiında 1•nl 
kliıt para çıkarmıya karar ver
miftir. Bu buauıtaald •on telgraf.o 
ları betind uyfamada bul .. 

cak11Dız.l•tanbul piyaauına sıelince; 
bidm borada dolu llıerine dOa 
de muamele olmamıtbr. ÇDnka l.t .. hl Bor.a.U. dolar ••uı•l••I illi• • ,..ı ...... 
Paril bor1a1111daa do!ar fiatine Yaılyeti yDzDnden birçok devlet• ltalyan liretini de dlflrmlftlr. 
alt beklen•• telrrd c:Aaa de a•l- Jerin paralan loymetleriadea bir Liretin dit•• •niyeti &uk .... 
memlftlr. Telgrafm bugOn relmeal miktar kaybetmiftlr. 11Da nazaran ytııde DçtDr. 
•• borada dolar &lıerine yana- 1 - IDaUii lirua enelkl 3 - Alman markı da dolar 
dan itibaren tekr1r muameleye ıtın 7 36 kunlf on para olarak buhranında• mDteeulr olmuıtur. 
baılanmua beklenmektedir. kapandığı halde dlln bir aralık Markın ka1b•ttiil kıymet frank 

Fakat aul n>Hele turadadır: 722 kurut illerinden muamele eaa11na nazaran yllıde yanm 
Al•kadar ve ıal•hiyettar kimıe- ılSrmllt •e akıam 733 kurutta derece1lndedlr. 
lerin bize yerdikleri maldmata kapanmııbr. 4 - la.içre franra da olduk--
gör• Amerikan dolarının karaşık 2 _ Dolann kantik vaziyeti ça zarar a&ren paralar araıında· 
~----------~---------~---~ d~Çh~~~~&u~mn d~ 
İtalya İle Aramız Açılmiş Değildir, 

iala Uy rmadır ! 
ayfadadır. H ricıye Ve ilım· ın 

a Ayn S yf da Bulacaksınız. 

lar •a111nb11 ytlıllnden dOıtOtD 
miktar franaaa franra euıına 
nazaran yllzde bir buçuktur. 

5 - Felemenk florini dolu 
buhranının tesirile loymetinia 
yllıde birini kaybetmiıtir. 

6 - Bankalar dolar tlıerlae 
muamele 7apmamakta dewı• 
Mlaektedirlff. 



Sesi J 
Bütün Dünya 
Silahlanıyor 
Sillbları bırakmr. k.onferanıııoa 

•• milletler aemlyetl mUe11e
ıtelae nğmeD batün dUnya 
lliUı~aaı1or. B• huuıta bal
llımız el JOf ki: 

lwat. n., (Uakapaaı Atla•alap 8f) 
- Si &laları ltırakma konferan11 

•l•kt Wr aeUceJ• Yaramamııtar. 
Tehi.keli aalu J•tıyor. Eter bu 
kooferaH lf.lala .. tieelulrn 111'• 

Ak.a• C.mi,.tiae s•lffell. o da b9 
dloJ• futınuı hO.d• Jalulacakbr. 
Bet•r 1•t bütDa ııekhını ••meina• 
lerinl lldürmek için harp aJet:•rl 
~cadına baaretmltm. Yirminci uraa 
kafaeı, tank, tanen. .. ı.ırU ı•z. 
bomba, ıırhh J•pmıya ~bııyor. Düo
J• bir barut fıçı .. na d8odG. Bir at•ı 
Yel'İIM bütüa beıerly•t •• med\:ni• 
1~t eurlerl Jlk•lacak. Allab kire• 
• • molcadderabaa ellerinde tataa
lara inıaf Yerainl 

lf. 
Cemal Be.J (BakırkOy Olmanl1e 

mahallesi 11) 
- Dan bir 7ası okadam. 08) 

••rp mGtabau •bir kitap yaamıtlar. 
Bu mltalea.arı oku79Dca IDMnıa 
akla bquıdaa pln7ör. (40) tODlalc 
Jıir lfH (8 ml'JODIUk bir loHI' l.afi
Jealrıi lldlrm 19 kili s•ilyor.(Berlin) 

'1ombalara •aktea erimlf pUk aluı17or, 
IJÜ' biıauıa billln ~aliımnı, lafım• 
lan deliyor Y• yakayormaı dnletJer 
tahdicli tealihat kabal etmeJidü. 

* :.!usta.ta Remd Bey (Sirkeci San-
a.k tar aokalt ~G) 

- Geçenlerde Mr &Hm lnnnlar 
rıldınyor diyorda. Yeat harp S,etlf· 
)erini okuyunca lnaanıa ba •lime 
hak verecetl reUyor. lnaanlar bltila 
aektlaruu bewciomlerlnl Cildlrmlye 
cletil d• yaıatmıya 1arfet.eler daha 
l7i o·ur. Cemlyetl Aknm ıon koz.u
na oyaaaıah, dünyayı bir harp tebli
kulodo kurtarmalad1r. 

Niçin Ölmüş? 
Bir Belediye Doktoru 
Aleyhinde Dava Açıldı 

Eyüpte GOmllpuyuoda batca
niye sokağında dokuz numaralı 
evde oturan aıkerl mntekaitfer
den Faik Bey, MllddeiumumiJiğe 
mUracaat ederek Eyüp Belediye 
dokturu aleyhine bir ölUme sebe
biyet davası açmııtır. Faik Bey, 
kızın•n, doktorun ihmali yllzilndcn 
6ldüğünll iddia etmektedir. Mnd
deiumum~ik harekoto geçmiı vo 
tahkikat yapmaya baılamııt r. 
Diğer taraftan meseleyi sıhhat 
müdürlllğil de tetkik etmektedir. 

Barbn Vapuru Kurtuldu 
Karaya oturduğuna yazmış 

olduğumuz Bartın Yapuru evvelki 
ılia kendi Yasıtasile kurtulmuı 
ve salimen limana gelmiftir. Va· 
purun k,ilraya oturmaa oı mucip 
olan aebep, fırtına deP, fakat 
ıiati. Vapurda arıza yo'.ıtlır. 

SON POSTA 

Bir Senede Hapse Girenler 
Geçen Sene Hapishaneye 3342 Mah

kôm Girdi, 3331 Kişi Çıktı 
~larlmbdeld Umumi Hapiahaneye ait yeni bir 

latatiatik cebeli DetredUmittir. Bu cetvele nazaran 
geçen 1932 senesinde· Umumi Hapishaneye 3342 
mabk"m 2irmi1tir.Aynl ıene içinde efe hapishaneden 
3331 mabk6m çıkmıftır. 932 1eaeaindeo bu seneye 
devredilnn mabk6mlaJ' 8t 7 kitidir. 932 1eneıinde 
hapiıbaneye girenlerden 2286 ıı 20 ile 45 yıı ara• 
ıındadır. Bunlardan 1949 u Mnsloman erkek 512 
llİ MDalUmaa kadın, 3451 ıayri mftalim erk;k ve 
496 sı gayri mOslim kadındır. Bunlardan 75 1 de 
ecnebi tebea11ndaki mahktmlardır. Mahk6mlardan 
527 sini 45 y.qı!Ja ikmal edenler teşkil ediyor. Bu 
mablr6mlar ıuç itibarile fÖyle tasnif edi:mektedir: 

218, yaralama 98, fi'liıeııl. lzafeibtkt.. 111, katil 55, 
ıekaYet 15 tir. Geçen tene hapishaneye 15 ile 2()

yaf arasında 527 genç 1Qllcrim rfrmlft.ir. 
Şimdi hapishanede (ı2) çocuk buluo'Daktadır. 

Bunların (5)i katil ( 17) al hıraızdır.Bunlardan da beıi• 
nirı anuı babası, clördünlin yalnız aDUl Ye yediainin 
ya!nız babası vardır. Aıtısı da ldmıesizdir. Burun 
hapishanede, içinde (314) kİfİ ça)JfaD bir imalAtbane 
.ile (24) kişinin iş gördGiD bir matbaa vardır. 
Hapıshane mektebinden bu .... (.C8) mahkiim 
şahadetname almıttar. 

Adi cnrnmler: 1733, hırsızlık ve yankesicilik 625, 
para ceusa 319, kaçakçılık 222, borçtan hapi• 

Geçen sene hapishane hastahanesine (640) hasta 
yatm.f, bunlardan yedisi ölmllftllr. Tedaviaine lm
klıı ~ örülemiyen (33) mahkômuq da cezalan tecil 
edilmiştir. Buglln lıapi.hanede (710) makhüm Yardır. 

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

Kazanç Meselesi 
Avukatlar Dün Münaka
plı E.ir T oplanb Yaptılar 

Millet Mecli~ind• milzakere 
edilmek lb:ere olaiı yeni kazanç 
vergisi IAyibuı etrafındaki tqeb· 
bnsler devam ettuektedir. Bu 
mesele Do mrşgul olan lstanbul 
avukatları diln baro •alonunda 
yeni, fakat gtlrültüln denilecek 
kadar hararetli ye mllnakaıab bir 
toplantı daha yapmı,lardır. Top
lantıya avukatlar n mühim bir 
kısmı iftirak ettiği için baro .... 
lonu hıncahınç dolmuş. bir lnıım 
avukatlar ayakta kaim ılard r. 

Celse açıldığı ıaman Baro 
Reisi Halil Hilmi B. izahat ver
mif, avukatların yeni IAyiha mu
cibince dört ıan.fa ayrıldığ na, 
fakat ayrıca bir de feYkalide ııoıf 
kabul edildiğini •Öylemiıtir. Yeni 
lA)ibada fevkalAdo sınıfa meoıup 
avukatlar için senede iki bin lira 
kaunç vergisi koomuttur. Diğer 
dört ıınıftao da ııra ile senede 
250, 100, 50 ve 1 O lira kazanç 
Yergisi alinacaktır. 

lıtanbul avukatları bu dört 
aınıfın vergilerine itiraz etme-
mekte, fakat avukatların 
11nıflara takıiminde ihtilaflar 
çıkacağını slSylemektedir. Bundan 
bqka avukatların ani itiraz et
tikleri nokta fe•kallde an ftır. 

Dünkll toplantıda bu hususta 
birçok mllnakaıalar olmuş. neti
cede inzibat meclisi tarafından 
Oç kişilik bir heyet aeçilmesine, 
heyetin Aukara'da ltqebbOste 
b ulunmuana karar Yeril mittir. 

!Denize Açılan 
Kayıklardan 
Haber Yok! 

Evvelki gün başlıyan fırt na 
Ye soğuk dun de devam etmiştir. 
Karadenizde hava yine aynı v~ 
ziyelte f rt nalı E eçtiği içio denize 
aç.lan birçok yolcu gem ileri ve 
tilepler limanlara sığınmak me~ 
buriyetinde kaim şiardır. 

Haber verildiğine g&e, iğne
adadan odun yüklü o'.arak hare
ket eden bir mavnadan el'an 
haber almamam stır. Bundan bq
ka1 Silcden denize açılan birkaç 
balık kayığının ·de akibetlerindeo 
korkulmaktad r. 

E•velki gfin Bozcaada 6o)e
rinde karaya oturan İtalyan ban
dıralı Tritone vapuru, kendi ken• 
dine kurtulmıya çalıımaktadır. 
V .. pur k•ptanı tahlisiye ıirketinin 
)'ard.m1nı reddetmiştir. 

Bundan baıka Karadenizde 
oturan Rus bandıralı ve 10 bin 
tonluk Harkof yapuru da aynı 
Yaziyettedir. Her iki gemi tahlis 
buıusunda kumpaoyalar.ndao ta• 
limat beklemektedirler •.• 

Afyon YHks Jriyor 
DOn Anadoludan fstanbula 

10 vagon ve 364 çuval buğday 
ge1miı ve iyi uıallann okkası 
yedi kurcş on iki paradan mua
mele görmllştür. Dün borsada 
muhtelif sarı Anadolu tiftiklen 
36·38 kuruı üzerinden satılm·ıtır. 
yapağı üzerine muanıe!e . o!ma
auıt r. Afyonun devlet ınbısarına 
aluıaca~ı haberleri afyon piyasa-
sını k .ıvvet'.en 1irmİJlir. ihracatçı
lar mal alm k istediklerini söyle-
mi,Ierdir. 

Dava Üçleşti 
Bir Şarkı Kitabının Mu
harriri Mahkemeye Ver ildi 

Neıerettikleri (Gece gelen 
telgrafJ Ye (Bir yıldız akb) isimJi 
kitaplardan dolayı aleyhlerine 
dava açılan sair Naz m Hikmet 
ve İsmet HOınll Beylerin evrakı 
yedinci milltantikliğe Yerilmiıti. 
Naum Hikmet B. hastalağl hak
kında rapor g6nderdiği için 
dün istiçvap edilememi~tir. ismet 
Hüsnü Beyle beraber cumartesi 
gilntı istintak hakimi huzuruna 
ç.kanlacaklarc:br. 

Müddeiumumilik dOa de (Yeni 
ıarkı ve gazeller) ismi ile bir 

' şarkı mecmuaıı neşredan Selimi 
Münir B. aleyhine bir dava aç i
m ştır. Bu kitaptaki ıarkılarda11 
birisi mllstehçen ~örülmüıtür. 

·Muhakemeye Başlanıyor 
Emniyet sandığa memurlann

dan Hamdi Bey isminde bir .ıne
murun Mürşide Hanıma ait 5000 
lirayi zimmetine geçirdiğini haber 
'ermiştik. Dün yaptığımız tahki· 
kata nazaran. hAdiae bunclan dört 
sene evvel vuku bulmuştur. 

Emniyet Sandığı ihtilaaı tespit 
ettikten aonra Mürşide Han mm 
parasını tazmin etmit Ye memur 
Hamdi B. aleyhino tazminat •• 
ibtilis da•ası açmıştır. 

Bu davamn icabettirdiği m119 

amel,.. uzun ailrdüğüoden muha
kemeye yakında ba,lanacakbr. 

Komünistlerin N:uhakemesi 
Dün öğleden aoara Ağır Ceza 

Mahkemesinde (7) Bulgar komü
nistin muhakemesine gizli olarak 
devam edilmiştir. 

,. 

Mart 10 

Günün Tarihi 
_.._ 

Balık İhracah 
Niçin Duıdu? 
o ıtıef'endijimiza röre ba 'ı kçtlar 

lkt 1at Vekiletına 1a1ur-caat ederek 
Tür:C babkçı ıfının mDtküJ Yaziyett. 
oldutan• bildirmitlerdlr. 

S.:ıkçıların aöyJedifine ılr• M
itle llaracab bem•a durmuı ıfb1'9r. 
Balrariıtaa balak itbalttıoı müıaa ... 
J• t6bi tattup ı bl Yunanietan da 
takaHu balak almak latememekte
dir. McHle eNala teldldc tet'-.ik edil· 
m"ktedir. Baltklarnı rGsumQ içi• 
lıilOmum kennH labrilıalarınu 
h lhaaaa bahk konHnC!al yapılmaaı 
mnzubahı olmakbdu. Baı.ı fabrl· 
kalar mlhim miktarda b,. ık kouer
Y••t J•p•ıya b&f am ı:arJır. 

TUr~çe Yaztlacak 
Sfrorta poliçelerine yazıla 

baza hliktımler türkçe olmadt
fından kendilerini aigorta ett> 
renlerin poliçede yazalı hükQm
terl JAyıkiJe anlamadan imza et-
meleri ihtimali düşünülmektedir. 
Bu bnkomlerin ayraca tOrkçe ol ... 
rak ta yazılma• doğra görftl. 
mektedir. Ba huıusta lkt ıat ... 
kAletine mllracaat edilecektir. 

Mübeccal Hammm Çocuğu Oldu 
930 Gilzellllc Karallç~ıl MObeccel 

Namık Haaımın en,.lki aüıı biı 
erkek çocutu dilnya7a selmiffu'. 
Nenada uawa 3rnürl•r dileriz. 

Boks Mosabakafan 
GOreı ve Bokı Heyetinden: 
Bugiln gllnll Haliç İdman 

Kulübü nloncuda yapılacağı 
evHlce takarrür eden Bokı 
teş,,ik mDaabakua salonun me,. 
gul bulunmaaıoa binaen bilmec
buriye Vefa• Kumkapı İdmaa 
Yurdu salonunda yapıJacakbr. 

Şehremini Cinayeti 
DGn Afır Ceza nıabk~ıPHfncl .. 

feçen eene Şebre!llİnİode babçaYh 
Murat Eftındiyi ö.dürmekle .u'lu 
o·a~ Keaaa Elendinlrı mubakeme
ı:ne dn•arn ed.ldi Ye t•hıtler dio• 
lendi, dlter ıabltlerio çaA'ınlm .. 
iç n muhakeme 20 niHna talik 
ed,Jdl. 

lktısadr Dev:etçilik 
Uman Şirketi Müdürü Hamdi a 

cliln Ha.kni 1alonunda Hr.tıaadi deY• 
letçilik m•vauu Oıerhde yeni bir 
koaıferan• Yerıniıtir. 

imtihanlar B:tli 
Millet mektepleri i111 tıh.ınlan dGn 

ikmal edi&mittir. 7 • 8 Lin kadaa 
Ye eıket• tabadetname Yertlecektir. 

Cıva isteniyor 
Belçikadan bazı firmahr ihracat 

Ofitln• müracaat ederek Tıirkiyeden 
dn almak lıtediklerıDİ b.Jolrmie
lerdir. 

Tek Kitap 
Meselesi 

Maarif VekAletl l'e temaa etmels 
Clz:ere Ankaraya r den k"tapçı'ar 
heyeti dOn l.taobula dCSnmll tur. v .. 
rilen malQrnata gBre Maarıf Vekiletl 
•te~ kitap" uıulilnli bet aeaede tat
bik edecektir. Ô1ilmiizdeki derı 
aeneıl bapnda yurt b lg si H tar be 
ler için tek kıtap uıu.üaüD tatbiki 
t11an·ur ed:lmekhdir. 

ı ~on Postanın Resimli Hikige si ı Pazar Ola Hasan B11g Digor Ki: ] 
_....;__---------~---------...... 

- Tatlının dlmal Gzerlne 
bD7ilk bir teairi Yardır HaıaD Be7I 

1 

... Kadayıf 7ene het alb ,011 
• lçi11de <:fiuıa~ kunetleDir. aldı 
.,~ ... .+:~ 

Ha .. n a., - 8u1'lar1t lav ., 
baıı ellerhıe ,.çeal boı yua har• 

7an bwmlar ,...ı. 4e •kdlan 
......... .... .ı 



10 Mut 

Hergün 

M-aari/te 
Islahat 
Var 

-------------------· ----Reıit Galip Bey Maarif Ve-
lcAtetine geldiği gllndenberi, ha
riçt en getirilmit ec~ebJ mDteba .. 
lts gibi tetkikat ile batladi Sonra 
lllaba muhtaç g6rdilğD itler etra
fında proje!er hazarlatb ••maarif 
llleaeluinl k&ktındea balletmiye 
karar YerdL 

Ctımburiyet bGldlmtrtlPin ea 
_.yade ihmal edilen ıubelerinden 
blrlal, ıenç ve azimklr yeDI 
••kilin elinde yeni bir canblak 
1'aıanmak üzeredir .. 

Yapılacak ıılabatı bilmiyoruz. 
Şimdiye ka::lar aazan ma16mat 
ondan ibarettir. 

Mekteplerde tek kitap usulil 
kabul edilecektir. 

Mektep kita:->lan Vekllet ta
tafmdan baıılacakbr. 

ilk tedriaat programlarında 
tadilat yapılacaktır. 

Orta •• lise tahsili ..ıu edi
l•cektlr. 

Darlllfllnun tınivertite halinde 
l'•ııi bir ıekil alacaktır. 

Yani maarif, baıından Hnuaa 
l.:adar ıalah e:lilecektir. 

Reıit Galip Beyin bu 11lahat 
için kendilerinden istifade edeceği 
•damlar, on aenedenberi maarifin 
içinde çalışan maarifçi Ye terbiyeci 
•rkadqlardır. Bunlar maltmatlarını 
oa ıenelik tecri.belerile kunet
lendirmİf k·ymetli mtıtehaHıalar
dar. Programlatı •• ıalahab bu 
aatlaran baz ırlamaaı bir kazoç 
••nnedilebilir.Fakat bizce bu arka
dqlar, on aenelik maarif rutinine 
•hımıtlardır. Maarif makineıia
cleki kuaurları g6rmi1e, bir J•• 
baaea 11.I• kadar, muktedir defil
dir•er• · Dkmektep tedriıab pror 
tamı.aada on aeae lçiacle ~ 
Wr mahat bile yapmıya lküm 
r6rmemeleri zihniyetlerinde tebed
dll olmadığının en b6y8k delilidir. 

Bu ıatlar.n luymetll fikir n 
tecrtıbelerinden istifade edilmuia 
deml1oruz, fakat bunlara huiçte11 
de uJlhiyettar terbiye Ye maa
tlfçiler terfik ediline, hamlana
tak proıram daha yakıfane, ,.. 
Pılacak ıılabat daha temelli olur. 
Bu defa ya ılacak ıalahat. m ... 
tifimaia müstakbel hayab için 
laı, yol 16aterme mahiyetini hm 
•lacafa için. bu ıekil hazırl.ia 
daba bDyilk bir ihtiyaç Yardar. 

Ayni zamanda ıslahat proj .. 
lerinin umumi mOnakaıaya kon
llaaaa. birçok faydalar temin ede
lallir. Maarif İfl, hem terbiye, 
hem idare işidir. Hariçte bu bu
IUsta k ıymetii fikirleri olan kim
.. ıer bulunabi.ir. lslahat proje
.. nin aerbestçe münakata edile
laihnul hariç.e kalmıf ullhiyet
tarlann da fikirlerinden iıtifade 
•tmeyi temhı edebilir. 

Nitekim tek kitap ve mektej) 
lcitaplannıo devlet tarafında11 
tab'ı 1DMelelerinin matbuatta 
llıUnakaşaaı, ortaya birçok haki-
katler meydana ç karlDlf Ye bu 
lletriJat her halde bu llleHleaia 
teneyvllrllne hizmet etmqtir. 

Diler ıslahat etrafmda yapa-
1-cak D8friyat ve mbnakaıalar da 
lyni neticeyi ve-rebilir. 

sınanlı 
ankasının 

imtiyazı 
Ankar-, 9 - Oaw.anb borç

ltrı itilAfn•m~fiile Oamaalı Baa
lt,., mukavelesi Pariate buıDa 
)•rm imza ed lecektir. Yeni mu
~ .... De Oımanlı Banka• lmtfe 
~-· bpa kayit-Jer daireaiacle " 
Ota -bet ,-•• 11DUddetle temcHt oJ•n
.._ktaclar. 

SON 

(Resimli Makale • a Ne,'e Ve irade a ) 

Net' e lnaaaı 

•lzce uhthrır. 
1rayuine uhm•t· ı irade aablplerl lpn bapnlmır .. I Haratta nauntf.ık olma• iç• 

cık it JOktur. Det'• H İradetlİal muh 1faza edin i ı,; 

• SON .TELGRAF HABERLERi 
• 

Türk Ve Yunan Saminliyeti 
Gün Geçtikçe Artıyor 

iki Memleketin Menfaatleri Birdir 
ATİNA, 9 (A.A.) - Tevfik Rüıtn Beyefendi 

ile Yunan Hariciye Nazın araaında yapılan mtllA
kattan aonra malbuata ıu tebliğ yerilmiftir: 

Tiirkiye Hariciye Vekili Tevfik Rilfttl Beyle 
Yunan Hariciye Nazın araaındald buluıma esna
aıoda, iki memleket menfaatlannın birliği ve keze iki 
memleketi allkadar edebilecek her tllrlU beynel-
milel me1elelerin beraberce tetkikinin faydalı ola
cafı bir kere daha gllrlllmlltHlr. Her iki hariciye 
nazırı, btıtDa aiyul fırka liderlerinin mutalealanm 
dinlemek fıraatını bulmuşlardır. 

iki memleket menfaatlerindeki allı'ekJi hpkıbk, 
allrftncemedeld bOttın meseleler yoluna konulmut 
olduğundan aralannda Amimiyeti gittikçe artan 
bağlar 8rmektedir. iki hariciye nazın, bunu izhar 
edecek gtızel bir •aziyette bulunduklanm glrll
yorlar. 

Haricite Nazırlara, ihtıaaa aahaaıoda her iki 
tarafı da alAkadar edebilecek İfleri halletmek için 
Ttırk • Yunan lktıaat Nazırlannın bulotmalannı 
hnkametlerine tavsiye buıuawıda mutabık kal
mıılardır. 

Tevfik Rüştü Beyin Beyanah 
l.11.~, 10 (Haaual) - Hariciye Vekili Teftik yine bazı &mitler be~irdL Şimdi banma aettceüne 

Rllıtl Bey dlla l.mlr yaparile Pireden buraya intizar ediyoruz. Tllrkiy• • Yunanistan m&naaeba-
teldi ye b&k6met erkbı tarafından karplandı. bna gelince; Atinada muYakkat b&k6met hariciye 

V idi B. S"llhl T hdi k -~ Tlrk • nazarı Ue f3rllftlm. e ı arı a t oaıeranaıta 1• M. y . 1 a• Çalda..ı- U d d ki 
Y b ti · d • b buhm- enıze oı Ye •&o .... e e anıaaz a unu mllnaae e enne aar f11 eyanatta ._ t1i d ti k b L- 1 il ı =-aune oa u mDnue abm Y• u.yne m • yazr 
muftur: .. Konferaıiata lıer aha Ue raluadaa ala- yeti mUtalla ettik. Bitti ba temaslarda iki komıu 
kadar olduk Ye çahıtık. bllk6met doatlupua iki memleket için liyul em-

Fakat btltlla deyletlerla mlfterek analarma niyet ha•aıı ye bulunduğumuz cotrafl mınta-
retmen konferanmn meuial bea oradan aynlırken kada aulbD ldameaine hizmeti bariz aurette bir 
bir çıkmaza dofru gidiyordu. Ancak aon dakikalarda defa daba mtııahede edUmittir." 

Aslı Yoktur! Şayiaların 
ltalya ile Aramız Açılmış Değildir, 
Çıkanlan Şayialar Uydurmadır 

ANKARA 9 - lataobulda oldutu ıibl meailr f8Jİalann tamamen yalan oldufunu ispat için 
ketin diğer bazı yerlerinde de çıkan Ye hiç bir 1aln1a fU kadaram alylemek klfidir ki ltalya ile 

eaaıa lıtinat etm.eyen havaya bulandıracak mahiyette :..'~.naıebatamı• tamamen dl'atane Ye aamlmldir. Ve 
· k k k · d d ııaıya De cereyan etmekte olan m.U mllıakere aon 

k6tll. l~Yu•!ar. ıon gftnlerd, il ümet mer 6110 e e ye kat'ı aafba11na dahil olmUft neticenin alınma11 
kendıaıne ~ntııar sahası bulmuttur. • bir glla mue~esi haline gelmiıtlr. 

81ı ıayıalara g6re alzde lülya ile aramaz .P. Bundan baıka dolt ltalJ&Dln bUklmet reisi M. 
mıt. harp tehlikesi baıg&ıtermit •• hatta ltalya, Muaolini'nin mDıakerabn intacında g&llercliti yalnn 
aahillerimlze asker bile çıkarm1t?I Vea•İre.. allkaya da bu mllnasebetle kaydetmek yerinde bir 

Ankara mahafüind• bayıetle kUfllanaa lla hareket olur. 

Ôlüm Cezası Başını Yaqnış 
Ankara, g _ S6ğilt hudut Firuzatada bir aparbmanda 

karakolunu basarak nefer HllanD- kapıcdık eden Sadak isminde blrl 
yG ıebit etmek cilrmünden mah- bir alacak yDzllnden çıkan kayga 

neticesinde Topaaede manavhk 
kam Alinin 61Um cezaatna eden Mehmet laminde birini ke-

çarpdmaaı hakkındaki karar tudk aerle bqından tehlikeli ıurette 
jçin Millet Meclisine gelınittir. yaralamıtbr. 

İSTER iNAN /STER 

Halkevleri için Bir Tek lif 
Ankara 9 - Halkevlerl na

mına ithal olunacak Radyo Ye 
llnema makioeleriniu ıllmrllk 
reaminde muaf tutalmua hakkın
da Millet Meclisine bir teklif 
7apalmı1br. 

iNANMA/ 
•Bazı kaı ••hiplerl Ticaret Oda11na bir mlraoaatta 1 afr•tmek l~hl (icat orp) denile• .bir M'l'I •f Yar •• 

1Ma1un-mqlarchr. Bunlar mllraeaatlaranda diJor:at kh !Jia ba or•a •etirtmek lnlrons, •• slhi n•im almak 
. ut rorlar, Jaalb•ld laaallıatt• orr delil, yalaıa lıml 

-Törk kanaryalara ıyl clnı lua11uy~·"· Yalaıa orrtur. Etc-r pmrlk a. .. ~akayorlia bari ""' •ı,. 
ltmuial •aaeıJer. A•r•pa4a kanar1alara itmek rHlm alaıe.. 

llt61t iN~ N IST~-Jt iN A NJIAI 

Sözün Kısa ı 

Münderecatımızın çoklu
t.ıından dercedilememiş-1 
lır. ,.,,,,-..... 

Dilimizden 
YabancıKelimeler 
Nasıl Atılacak? 

ANKARA, 9-T. D. T Cemi
yetinin, dilimW:leki arapca ve 
acemce kelimelerin tllrkçe k..-ıı
hklar.nı bulmak için biltOn okur 
yazarlar araıında açt t• anket içi• 
bir program has ·rlanm :ıtar. Bu 
pro~ram muciMnce tOrkçe kartıhk· 
lan bulunacak yabanca kelimelerin 
herglln gaı~elerde birer listesi 
netrediloC.k, gazeteler bunlara 
kartalık bulunmasım t8fvik edile
cekl erdir. 

Y abeDCI kelımeleria tOrkçe 
karııbklan yine gaaeteleria dil 
.Otualar•ada buılacakbr. Gazıt
teler bu karplıldardan beyendik
lerini yazılarında da kullanacak
lardır. 

Cemiyet memleketin btHla o
kur yazarlanndan tunları dile
mektedir. 

1 - Gazetelerde çıkacak. 
ajanalar •• radyolarla bildirilecek 
olan arapça Y• fanca keli
melere dDtDndülderi, betendik· 
leri 6z tDrkçe karplaklan teklif 
olarak yazılıdır. 

2 - Bu karı:hklana bir au
retini dofrudan doğruya Ank .. 
rada T. D. T. Cemiyeti merk .. 
ıine glndermek Ye bir auretiıd 
de bulundup yerdeki put.re 
bUdirmek. · 

3 - Mllmldln olduğa kadar 
teklif ettijl kartıbldar elmle 
içinde lmllımhfuu .glaterlr lrnek
lu de •ermek. 

Dil anketi ltlacle Tlrk 
cllll tetkik cem1etl olıaca 
ıa1retile matbuata Y• halka ki.. 
vuzluk etmiye plııacaja sibl. 
Devlet teıklllb, Halle F arku1, 
HalkeYleri, Anadolu Ajan-. ~ 
tanbul Ye Aakan radıolan ela 
bu ite ellerinden pin lıer 7ar
dımı yapacaklar. 

Reddedildi 
Mütekaitlere Aylık Yerine 

Emlik Verilmiyecek 
Ankara 9 {Huaual) - Dahlli1• 

EncOmeni Kastamonu mebuaa 
Suat Beyin mlHekaidin, eytam 
Ye eramilia 10 aenellklerhae ma
kabli emllk •• arazi Yerllmell 
bakkındald telrlifial mlzakere 
etmiftir. 

Neticede blyle bir brarıa 
fayda11 olmayacatı teıblt ed~ 
miftir. 

18 Bin Lira 
Şark Demiryolları Giıe

lerinde Açık Mı Var? 
Şark Demiryollan bilet tife

lerinde 18 bin lira kadar açık 
olduğu hakkında ldanJ• bir 
ihbar Japalmıı Ye tahkikat lc:ra-
11na bqlanm11br. 

Bir heyet beaaplan tetkik 
etmektedir. ihbarın dotraluğu 
bu tetkikten aoara ını.plaeaktır. 

Trabzon'da Elektrik itleri 
Trabzon. 19 (Haaual) - Elek· 

trik Şirketile Belediyemizin bazı 
mOhim itleri için Aokara'da alA
kadar makamatla temasta balu.
mak bere Trabzon Belediye 
avukab Kadri Mu'ut Ye Ziraat 
Banlruı MtldtlrD Ş.Yket Beyler
den mlrekkep heyet Gllcemal 
Yapurile l.tanbala hareket et
mlıtlr. 

Rusya'ya Giden Heyet 
Ruayada fa1>rikalarde tetkikat 

yap.ak olaıa &a lıeJetimb 41la 
Ode!aya laareket etmiftir • 



Bola Mamur 
Bir Belde Oltf.ıı 

1 

Bolu, (P. uıuıt) - 929 da 7a
aan bokamet biDua alliainden 
daha mükemmel bir halde yapıl
-. alay sabit• maldel url bir 
toplaata yerine ifrai edilmit •• 
mabf.U. ıd luammda btıylk •• 
rGzel bir park. Yilcuda getirilmir 
tir. BelediJeaiD arka•ada infasa
•• baılamlan sinema hin•ının 
bitmeıi pek az bir umana m6te
nkkıft r. Be1edi1enin yaptırd i• 
1eb1a b~ açılmıı, birçok lauausl 
biaalar, evler yapılm•ıtır. 

Atai• çar11nı11 nr ~aııııda Tay
rare Cemiyetioia laakikl bir tay• 
7aredca farlcaı& olarak ,.ptırdıp 
reldlm tayyareden yaaıp a6oen 
elektrikleri hem cemiyet için iyi 
bir illD vaa tau, hem ele kaaa· 
ba11111 fGael bir sioet n:ıife•İDİ 
alrmektedir. Bola timdi tam bir 
Jd Jaavau içindedir. - S.F. 

Bayburt'ta 
Mahalle Ve Sokak isimleri 

Değiıtirildi 
Bayburt (Hususi) - Belediye 

aza91oda11 AngaYI ıade Mustafa 
Bey bir takrir Yererek B•yburt• 
tafd mahalle ft caddelerden 
Arap iami taııyanlann ilminin 
deji,tirilmnimi istemit. talep 
derhal kabal edilmit ve Lir çok 
1erlerin lsi~eri dejiştirilmiştir. 
Yeni iaimler caddelerin n m•· 
hallel~rin muhtelif yerlerine uıl
maktad r. 

Jf. Bayburt (Huaual) - Çorafl. 
ıpor kulllbi uaauıdan Mnfti zade 
lamail Bey ıozel hİı' aramofoo 
imal etmiftir. Gramofonun 1e1i 
Awupa rramofoalarmclaa daha 
,~ .. daha tabidir. 

Van' da 
Sabık Vali Mithat Peye 
Hemşehrilik Teklif Edilcıi 

Van ( HuaU.S) - Umumi harp
ten ıonra laarap olan Van vill· 
yetini kasa bir zaman zarfaoda 
iman muwaffak olaa Sablk Yali 
Mitbat Hey.. V aa belediye mec-
lisi tarafından f abrl bemterilik 
an•mJ tevcih edilmittir. 8ü1ük 
bir cadde ile hllylk bir ~fme 
wallnin iamile tevaim edilmiftir. 

Gerek caddeye. ıerek çe,me
Je Jeoi İalllinl gWeren lewbalar 
meruimle talik ıdilmlftir. Mitbat 
Bey elyeftll lılq ftliaiclir. V aa
lalar lttllaat Be,U. teluw V aa 
yiJtyetine iadeai için Dahiliye 
Hklletl nezdinde t.tirbamluda 
•wuamuJludır. 

Şarkışla'da 
Bir Cmt ~VDUD 
Doiurduğu Ôlüm 

Şark tfa ( Huıml ) - Baplraa 
l&,üade feci bir bu ol11111f. 
kl1 paçleri cirit o,..malda ikea 
baaaa immNcle bir ı•ç eliler bir 
ıanciD attaja ciritle ut a6zllnden 
7aralanmı1 " iki uat aonra 
llm&,tilr. Kasama talıldkalaa 
adliJ• nz1yet etmiştir. 

r.enemende ttudıt K111isynnu 
Menemen ( Huual ) - Kaza 

hududunun yeniden tespiti için 
belediye tarafından bir laudut 
komityona •-.kil .dilmifllr. 

Diyarıbekirda Bir Tevkif 
Diyarbekir f Huaal ) - icra 

memuru Haydar Bey ( 1700) lira 
açık yermek sanm albada tevkif 
edilmiıtir. 

~ ıo 

• 
l f 

Gençlilc 1 : 
~----------------------------------------J/ntizama 
Muş'ta Eğlenceli Bir Düğün! Aı~:!~nt.r:ı~ 

maayyea mecbari1etler albDI 

Halk, Biribirini Seven, Bir Türlü Evle- ~ s.ı..w.n -t ........ 
•aıuca;... 

nemiyenlki Meflôç Dilenciyi Evlendirdi ~~:~~v~!~ ~ 
llut, ( Hu- tiyaçlanna kif.. alıa Ye laerıla bu kitaptaa iki 

n.ı) - Burada ,.t edecek bir ctlmleyl aber etmeyi karul ..... 
hüttta tehir bal- •• de d6fenmiı nnıL V • ba karanmaı bittama• 
kııım iflirak et- " birlr~ aıhk tatbilc edinİL 
tiii muauam bir 
dlljOn yapılmır lhU1açlan da te- Yahut ilendi kendinize: 
br. Evlenenler mia ohanmllflur. - Ne oluru olsun J•tmar 
&irkaç ıeae •~ 81t:IJ1en Mu.. raiu. kar yai•• herglla akp• 
yeJ Kafkuyadaa Gelen OtollUeiln Ları çıkıp f'I veya bu yoUarc:laa 
tehrimize telip 118Cera• ıeçerek ıurada Yeya burada d• 
dUenmiye batlı· Mutt ( H.... rup ıu bet. saman aoı:ıra ne 
Y• •i kol " ıl)-T epiaiaani- d6neceğim deyiniz •• bana ha.. 
80I bacajntdan ahi 

08 
alt na fiy.. hiç llfenmeden 1ap11mr. 

mahrum Sille,. ıGnllndea bar Buna llk yaptağaaız gla aYdetl-
man iaminde bir aizde aokaktu bir de tq aluua 
dilend ile aol h,...ak faııla- ve her uman 16rebilecejinis bir 
kol •e aa; b.. larla J•iu yerde mahafua ediniz. 
cajından malı- karlann ka- Bir tq Ue eve dönmek ke,. 
ram H•k&ylD lmhtı bir huçak flyetl belki çocukça belki ..... 
Halime fL dır. Mutlan lalr WZlllW metreye pkm..- 11a bir hareket di1• telakki 

Bu Ud elaiz •• ayak11s çift 1 ••11nca bir araya ıelmif. araı.. tır. Bitlia otobOslerinden birial edilir. Bunuala beraber laa, 
hln1>irlerile aeYiımiı1er, fakat pa- rında para toplam1flar n Halime karlan yara. yara Mup ıelmek elıemmlyetlldir. 
nlan olmadıit için e•lenememi.- ile SOfeymanı evlenaırmek Bzere harika11n1 raıtermlf, yalnız ismi •Papua. u!6mu urrİyJenla .. 
ler, 1e11elercı af bir aık ile e.- bir dlii&n tertip etmişlerdir. Dil- ifitilen " Ok defa olarak m~m- 18bretJiar alması: 
leome fırRtıaı beklemiılerdir. ton gece ve gtlndllz denm et-- leketimlze gelen bu otobOı halk •Hail oldupu lradeala 

Kauba halla ba iki fakirin mit, fener alaylan JBpılmıt Ye tarafından garip bir mahl4& ıibi tlmaali mllplıhaaa ol.. bu .. ,, 
l.lr tDrltl beı on parayı bir araya bOtiln kasaba halkı bu dOğOoe •• heyecanla Hyredilmittir. blltOa maakalardan mOeuir pU1 
toplayıp evlenemiyeceklerinl an- lıtirak eylemiftir. Yeni çifte ib- Köylü C. bir tıı.mchr.,. S6zlerile bu ta .. 

Aliiye'de 
... 

Bir Aşık Feci Bir 
Cinayet Y apb 

Al41ye ( Huıuıl) - Burada kıı 
kaçırmak ,Ozinden bir cina1et 
Glm111tar. Katil mazawıu T ulak 
lt6yGacleo Lltif oğlu Haaandır. 
Haıan, ayni k6vden deveci otla 
Abmedln kı:ıı Omm6yü .. Yiyor
mq. Birkaç ıtııı evvel kız kaya 
bqmda danr otlabrkan Haaan 
eniftea Ahmedi Ye Muatafa iıimli 
iki ark•ciqlnı yamna alarak kızın 
oldup yere ıitmit ve kıza bunl .. 
fAD da yarclama ile daia kaçarmıflar. 

ÜmmDnOn kardefi Mehmet 
••k'ayı haber al.nca yanına k6y
den cl6rt arkadq alarak kw 
kurtarmak i~m dağa ıitmif. fa
•at Huan daha uuktan bir ka
labalığın kendilerine doğru ıel
mekte oldujunu i 6rDnce taban
ca• aa ..,... at .. etmi1• batla
mıfhr. Çaka• luqwalu OmmO
alla kanl .. i Mebmede rugelmif. 
Mehmet derbal llm&11. Hu.. da 
bunu g6rDace ••ditml b ralop 
kaçmqtar. Jaodarmalar Huanla 
Oç arkadaı·nı Jakalam•ılar Ye 
Acm,.,. tealira etmitlerdir. 

Eski~ebir'de 
Fakir Talebe Menfaatine 

Bir Müsamere Verildi 

Eakitehlr (Hususi} - Sakarya 
Mektelal Aal ainemacla fakir ta
lebe içia •ir mllumere tertip 
etmlftlr. 

Mo.a.en pk kalabaLk ol
•Uft ld.-eıb J&malara yardım 
makudile llerlces bilet alm11t ml
aamen ulonunda , ... bulama11p 
ayakta kalanlar çok olmllflu. 

Mllıamere lstiklll marıife 
haıladı, mahtelif tablolar, mono
loilar, tiyabo ve ainema U. lef 
vakte kadar eğlenildL 

Eaklfehlr llaaUlmler B'rllllnda 
Muallimler Birliği idare He

yeti Reia!iiine Mükerrem, yq. 
nedarl tana AmU. kAtibl umumi
liğin• de Şeref Beyler batilıap 
edilmiıler " wuifelcrille bııla-......-. 

!Kayseri' de Fakir Talebe
ye Muavenet Hey' eti 

.....,...., ........... .. 
"'JHrl ( Hund ) - Mekteplerdeki fakir ft klm.m 19CDklan 

ılJiadirmelc " be9t....ıc •• tetftkDI edea himaye laeyetleri faaliyet• 
r~mitler.fir. BanJardan Gazipqa 11kmekt•p hima1• heyeti 26 kim
aeaiz Y•'mlJ'I ıiJiaclirıaiP. He1et amca ba 1awnlara llCak ıemek 
YV1111k 1U1etlle 11dalanlll da temiae çabp1aktadar. 

Bitlis'te 
Söz Derleme iti Hararetle 

berleyor --Bitıı. (H..-) - sa. o.ı.. 
m• HeyelltKa,..abm Ömer Yala
J• Beyin n,uetinde ••kk&I 
etmif " mehtellf iı...ı.n •Jn
larak faaD,ete baflamlffır. Banda 
ilk elde toplaaaa tllrk~• kelime-... 
lvclen basılan .-ıardar ı 

Ayna = Gazıe. Bir ttba 
enel = Danea g8n, Par = Bi
lim. lamibaa, kadaa iaml = Sana, 
S6ylemelc = Deyif, Llhaa = Ke
lem, Ôrtil=Şal. Yal aıın = lıi,ir, 
Geçea Hd9 = Bılchr. 

&n;late Aw D•llarl 
Bltlia (Hund) - A• derileri 

ihracab ba aene her 1eaeye ni .. 
betle daba fuladır. tilki, unaar, 
aıı. ~urt derJori ba Mne- pek 
mebz.. •• lltlbul eclilmelfl. 
teclir. 

Dörtyol' da 
Feci Ve Kanh Bir 

Boiufma Oldu 

Dil •10• (HU8Ull) - Ka···· 
merbut Enla Dald7alacle •htl-
,... bir cinayet olmq lld lcifl ... -·tte ,............ e. 
..... .,. ahallllacl.. biribirlerl .. 
lted .. berl b .. met ltetllyen AU 
" lbrabim ....... Od kiti biri
birleriae ruae&.. derlaal lıa .. 
raya batlam111ardır. BualarJaa 
lbrabim kayga MDU1Dda taban-
eanna aanlmıı " Aliyi J&rala
m11tar. Ali de can ha.tile lbra
blmin l'•rtl•fına .. nim f, ba 
anada Alinin kardetleri 1•tıt-•k 
ka.,aya mDdabale etmitler " 
lbrahiml bıçakla tam 25 1eriadea 
,_.alamlliarchr. Alinin kardeılerl 
1akalaamqlardır. Mecrublar Dmit• 
llz bir halcLI •allaD9JI kald.r1J. ...... 

aİJ•JI 1apmaktadar. 
Ba herhangi bir taı parçaa 

deifldlr. Bu, ghterdiğinJz azi• 
•• iradenin daima h.ızır bir ... 
bldl. mllbim addettiiinia bir 
laarelıetla kat.Hl temu " ıa. 
yattaki Yazifenizi ihtu ed• 
bir babraaa •• nihayet blriad 
meyliDİ& amada ahi ıebat, " 
devama t~'Iİll edea maddilefmil 
bir iradedir. 

ZaYallı tq parçam, •fil le ... 
le... Ha1atta mükemm•lletmelr 
latiyea bir adamm yiikaek run 
aana bilerek n iatiyerek ejilc:U. 
Sen •ultanlana par.ltıb elmula
nndan daha sftzel daha kıymet
llaia. Sen btbahamn. ÇDnktl • 
uU bir lda azmi talki11 ediyoı
aun, kendini yenmek azminL .. 
Çllnktl HDI 1erden almak lçlll 
bir fikir bir YDcudaı 

- a.- ıtaaa eclec:elrlinL 
Deci. 

Çanlrtl, maddenin blltla ..., 
" feaalaklanma anneai oı.. k .. 
ranazhk ve atalet. parl• Wt 
dQflacenia demir lradetl •ltm
clakQ Ureketiainl muhyl "...,. 
llakAt lllferi lahde meftllld 
tukıttL 

v.1ı .. da ..... haha .._ 
• ......ı.ı. bunlara mlfa•• 
oleel•r. lizde mllbim bir t .. 
,.pacaldar, bmaclaa ---. _... 
dit. bramlık. aa,.-Uk. ..
relik •• tembellik ile atalet ...,. 
hala.la kalacak, karulanam ... 
oı.cakbr. Sia de _..... tabaklrulıs 
ettirmek bere aiha7eli11e kaclu 
takibe alapcakıınız. Y orpalak 
lbiD için deifldir. 

Bundan aoara laayat Ye ~ 
baJiaiu taall61m olan mOhlrn bir 
meMlealn bini hallinde ıizi ma
..ıfalriyete iaal edecek mazbut, 
•llta1alckıs •• ı&zel bir iradeala 
daima rehaklr yardımı• ı .... 
ceklİDb. Ôyle bir irade ki. , .. 
kipleriniaiD zayi w •eriulinkNı 
olan iradeleri onUQ 6nünde m_. 
malail olacak anca~ ıizin btkiml
pt ve tefenalumusu kabul _.. 
calrlerclir. 



" ... 
Sigase.t Alemi 

/apongalle 
Yeni Bir ihtilaf 
Mevzuu Dalıa 

Japony.. Mançurl •udutlan•ı 
reatıleterek ç nln J hol eyal•tinl de 
aids. Şimdi, bu e7aletia Şimali Ç.ale 
•IHHIHfnl temin ed.. urp ıeç:t
lercle çarptşıyor far. Mabat Wld 
Ç '•iner.• b• ey•fete taarras etm• 
leriae mani olacak tetlt~Jed al·p 
lbltla •ıkım 1•rlerf tutlDalr, hlld 
Çin laiJktmetlnl biran ene! 1ola 
setirmelr ·~in fstl!I 11haa111, malt
... temfa ecflnceye kadar ,.. "tlet
••lrt· r. Ba muadelel ••slfet dnam 
ededunaa. Japoııya ile Cemiyeti 
llc ırama clahll cle'Pl•tl•rla n Arn .. 
rikan.a aranaı ••••:ı Mr .. rette 
açabilecek y,..f bir mnıfe daha 
••nuabaha elayor. Ba •••ı.. Ja• 
p.-yaaıa c ... ıyett Ak ••n• .... 
4aterllJ'ial afdtta ft acletlerl bin
d• fasla ofwp bOrflı Olıryaaoen 
... telif aoktalarına •erpilmlt ela• 
a4alarm ndyetictlr. Çiacleld hre
kata maırafllr s6rillmee1ifl lf... J• 
powya, Ce•iJ9tl Amraa .ıarpfhr. 
llılletler c ... ı,..u.... •·kant wa .. 
.. kant ,.,,brclılrtam .... _ . .,... 
ti•• .,..11.,,. lıanr .., ........ Fakat •u kararanı tatb k ederken, Jİ•e o .... ,.u .................... . 
fHla ... ,, prl ...... IA1ndu. 
lblltald .. oralar.ta detiW r. Ve Wdia .-,_111, ... aMl•, .... c-ı,.t1 
Aaw .................. ..... 
laarJttekl ............ ........ ..... 
rek las iter.. Fr--. Ama_.. " 
ltaı,. tarafandaa nrilmltt111. 

Fakat jap .. ya M Malan talak'• 
etliJor, k tabldmam dot• ...... 
••tl• ı•d•r ı Aıwıerlka doaaa .. a, 
•• ml•ta!:ke• ••'• Japoa1an• 
eliatle ~·l-dalc,a Jap- ara bptl •a. it J•pabl ecek waaipettea çıkıJ•• 
AJal samaada, ,U.e lı.• •iiatalık•• 
meyldler. ln. lt•renİll Ka,ad .. 
Avut•ralya. ::; nıapor, Hen•• Konı 
•• HİJ'e fibl mü•h11tlekel-.• .... 
.. Yaıale erini t.twlil etmeldetl r. 
lq laalde, Çin • Japoa harbi, J•nl 
''' rhtifAfa mnzu teıkrt ,.cfiyor. Bu 
"nzaan cldd J•ll, tfmd Bk biıce, 
la•ılt renin bwu Y•recefi ........ 
rea. kthdlr. - sn,.. .. ,. 

Tayyare Surat Rekora 
Villa Koblay 9 - Tanared 

LımuYan 1000 kilometrelik me
.. fede bir ton yDk tap7ualr 
A•lt• vasati 281025 kilometre 
101 almak nretile dOaya ıDrat 
rekorunu kırmıttır. Yine a,ai 
aurelte aaalte 260 kDcmetr• yol 
alarak 500 kilometrelik dllnya 
rekorunu lunnııtır. 
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BABİCI TBLGBArLAB 

Amerika Bankaları Olüm
den Kurtarılabilecek Mi? 
Yeniden Bazı Tedbirler Daha Alındı 

V8f:•rte., 1 - Amerikanı• bl
tla ticant •• ikbaadl ba1abnı felce 
ufrataa ft dli•r de .. lellerde • 
mübim alrhler J•P•• bankalar bub
ranı me .. Ieal11ln ba ·ı içlıt burada 
t.e,lk W. faa'lyet aari•clilmektedir. 
BlJaaua Relaica111hu M. Rua .. ıt. 
bab.aaa Pi'• a..ım.. '-r• W. 
proır•m uıarlam1,br. 

Almac•ll Teetrl•• 
RuaYelt'la •amrla•ta beyaana

mede l»ü~• ma•as .... aiala hmhal 
lcfD HJre,,et 4alreler1 Jftidea ten• 
• k .. eeekdr. Para J•riae t•d .. 
wll .-ki•• pbral••• kararla .. 
....... talue Maluı ........ t ..... 
lerlaıa Jeri.u pua lkaae ..t.ı..d.
tll'. 

Ran~rt '1onıre nıerlerlTe rlrOr 
mlftür. Kendi pllı111111a bbal edil• .., ..... ,.. ......... .. ..•.. 
ılylemltUr. ......... , ........ . 

11.a.n.ıtkı•..,. .... .... 
••11111"'9 • Bercun• W,.Wlecek 
._kalara ,. .. ı para Hrerek kart.ar
malı. Zayıf bankalan keacll lull•••• 
ltar•••P 8.lmlerlıae •5• pmmak.. 

M. Rarneftla telrllfl lıahl ecllı.
nk elurH ltankala r JU•D aplac•Uır. 

r.ra lllrllııllt enw 
Para Wrilctlr-ler pıaralanaı .... 

kaya ,,..._,,. ._.._ taudaealdar 
alui takclJrd. ..... ceaalara su ... ~ .. 
caldardır. 

UiU P••• Oalall....-
llulae N.mn. kit'l pua mlkt .. 

rtnu' artbrı acatıaı •6' .emlıt r. Ye• 
nidea çı«arılac•k klt.t para m.ktan 
S mılyar derecealndedir. 

Afıf Yerlfl Tamın l~ln 
Para buh ana lo'araane alq •erit 

durmUf gibidir. t.ı.GıtahdemJeria lfc
relhrl ...ııe ..... k9"ir. Jle."'Jork 
baab1an, avurl ..,.tte .. aaeak 
teJ'._ lpa .. ecr~.a. Yel' lm..ı 
lpa IO allr• • clelar ftt'mlttir. 

Dllap lldl• .. &oataran• 
Amerika Harlclye Nuart, baalca 

lnıhnaı dola111ile clİ.İllJ& lktaıat 
l&oııferan• nın meaaiılnia ıekt•J• 
•tramıJ-"C1ti,ı ,slylemlttir. 

••••J..a.td Cenm ---• Jlomanyaclakf ıoa a..ıe ıreviade J&fılaa balı ıokak aaharebelerllld• bit 
poUı Glmt:ıta. Bıı po11a1..r11 ••ue meraal.ı got parlak 7ap1l ... Ye Mltla 

bottmll erklnı, baur ~.ı."mut ar. 

• \lmanya' da Komünist Ve 
Yahudi Düşmanlığı 
İtalya Sefiri, MusoJini Namına 

HitleTİ T ehrik Etti 
DePli-. 1 - lnt'bapta Hitl.ıia J foa iclardh.deld Yahni amele.r. 

elde ettiğl saferdea •onra dit.,. AJ• ıdareye slrm•l raaak edilmiftir. 
man bukQın •tlerl ele Yaz 1etJ•rimi ba l it ere0 1erfa taarruza 7il.OncleD ltr 
l11t hap aet ~• •• ")'darnnya ça ıt· çok Yabadi --t•ulan k•pa•• .. tar. 
a.aktacırlar. Bi.laHaa at hap aetice- Matasa ann r.riteeek JU.erı.. tilt-
leri cenubi Al••n anın dahil nai- le ci karako'..lır konmuf ur. 
1oti11de çek mle18ir olmuıtu... Komllnl•IJ•r Rahat Durmuyor 

KomUnlzm DUtnt•11lllt BitGa mlcadeı.,. r811\D•"• mi 8-
Dlt- taraftan Hlt ere ler •••O- yetper..-1..ta bir alaya. •.utralar • ··t•• brfl •flaklars ••clale de•~ binuı lıaüad.a .. çerba tüfek •te-

etmektedirla ·• H t.ercilerfa emri ize- tiıae tutvint•f.ur. Het a:llHyetpernr 
r ne l'ıasyaclald lco nfiaiat fırkuı yaralanmıt b.r kiti GlmGıtlr. Polr., 
....Us b9a• lailkl .. et emriae ver.l• al11d lkalar w ... ,., it.-& et.it •• 
mit •• ~i•nt• Oarhe mil 1 bayrak• 11 ldtfyl tnklf etm'pır. 
lar çelcl •'t\ir. Bolfn ame kartı Kom8nlallarl.11 8Uft D9potarr 
mieMele,. .-te• ıl,..a uWa S.M tftrİ•n lromhfat ere alt 
kuneU..i be b ... ya Jerletl'rU.ıa...,. çok •IW• it r .ıa el•- ...... 

Yahudi DD,ma:ılllt •uftar. Bircok ldıa..&er tewkll e.W-
Ce,.ubl Al••n,ad•kl telaİa tele- miı lr. Lelwnataynde de komllnl.t ere 

... . 
if Göniil Jşıerı 

ıKarilerimin Suallerine 
Cevaplarım 

•Bir ıeneden•erl olclalr~ 
mlteau·p bir ailenin 17 yqm
daki biricıs kızını Mviyor.-. 

Lndiaini hitla ••ltfrımla n 
aaih bir qlda 1ndijimi .a,. 
ledim. kızardı n hafif telt .. 
llbnle 7anamdaa kaçb. 

Bir claba ela biribiıimkle ... 
rGflp UD8flllak mlmkla o&m.m 
Yo bir mOcldet ıonra uzak bir 
Jer• ıitliler. Gittiktea 90nra bir 
kolayını bulup bir •aı.ta Ue 
izdivaç teklifinde bulundum. Ce• 
•abea daha henOz evlaaecelc 
çafda olmadığını bUcllrdL 

Birçok m•ktuplar yu-' 1& 

Ce•ap •ermiyor. AcaL& beal 
nmaiyor mu ? Ebe•eyDhae llr 
leJim mi? 

Yalnm bir mahzar nr, dll
ftla Ye Dİfan lçia hayli maral 
llmn. Baadan •a:ıiyeti maliye111 
.... il tleiiL Ne ,.,.,.-. U. 
amtepecifim? • 

1 -ILL 
E.ı..ıcelr pM'W oı..,.. 

atlam naıd Wr km talp oı .. 
bilir? 17 yqau:la \air im ea.tte 
._. nı .... Pi na • '-mit 
aafllır. Kwa m. kmta bir lliMl 
o&dMj11M M DIUlet.İJOlaa. 

* • Yuıl lllpnl..t • Fabl 
kawa• fimdilik ..-.... 
milaade etmiyor. Nipalı•, ti.dl 
ewJ...W.. IODra kta""IZ. cliJCW.. 
Bea razı olmuJOnllll. O bu U. 
rekeUml evleamek iatemeditima 

hamlediyor. Oaa •alll kandıraJım.. 
Paruas nleai!eme-. bu mu

hakkak. Fakat bir kız ilelebet 
niıanlı olarak ta bekliyomez. b11 
da muhakkak. Zıten bayabnızı 
kazanmadan nişaalanmakla ltata 
etmltsiniz. Şimdi de paru ı ey. 
lenmekle ikilıd bir hata Japma
yın L Kazancın 11 utbrarak bir 
aa enel ••lenmiye çahflDIZ. 

-=== aucm • 
ait iti•.. bo•W• " patl•Jı• 
DMMWeler lt..a-• 1Mr •illa tlepoe• 
ıne,d-• pk ... tar. ıc. .. oal.t!• .._ 
bomba ula bele.&lye ... lalai ...,_ 
.... edecelcl~rl:1i lt'raf etm ılucllt. 

HadutJar Kapllndl 
ltomlnhtlerl:ı Mıcariıtua ••tm .. 

maları lçhl f.adatlar Ü lair •.:>Atral 
alini• ahamıtt-r. 

ı .. ı,an Alman Daallu .. 
•t•elrfl M. Hitler h,a. ftafJ& 

Hl rina blııu1 etıaift'r. Sctis. la..,_ 
t&kl lailılk ... waffakııetiadea 4olaJ' 

M. Muaoıininın te&riklwini bildlrm ttlı 

TEFRllC:A No. 13 
kads ~ ldet edi••if. Kt- tak rakala)ıp ,..iP ..ı.. pe119 - kala etltiJ•• 

\ 

kibaüa - lst kattaki ....... 1 ıiriac:• pm.,...ı.ktan iri ~ir ki- \ Nihqet ... ,...... .. •• 

IBT ·y AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri t BUrban Cahlt 

Vakitli wakitaia ..... w.ıu, 
Wlmler, ,.-0,llfl-, ,ece._... 
ketleri fıtaa&uraa h piraae 
klıeıiodeki Hngia n lo"bar 
ailaluiai belki de tedirpa edi-
1orclu. F ak.t ı-c. aıkl •• 
t•biyeli bllOk lmmaa4- UW,at 
•hltJerl nazik hareketJuf He 
muhitte cok iyi bir tellr b:ralc
•f&rda. TalimgAh. memleketin 
batla mlhıev•.,. ıençlijisai top-

a.et.ta lpa Erenka, ••atabll 
ukerl hareketlerle benber adeta 
fikir •• çaplunhk laayabm da 
beraber )'•fiyordu. 

Geceleri bllok ptaldume&.. 
.... a Ylflp mubte!if bebçe dnan 
.,.. na ıazetler pis elaywd& 

Bu 11ralarda eaaaea L31tlkfer
tlea firar vak'aları aklaıtıia için 
lluaal ıarette teıkil eclilea (ku.
Y•I muntaz ra ) ıabaha kadar 
Enuk6y, Gôztepe aokaklannda 
kq uçurtmuyordu. 

iki namzet Ye bir ça'fqtan, 

bazen de zabittca mllrekkop bu 
HJJU karakol!• daima fiıek 
ıilrOlll bir halde ıeziyor, ıar
d&klerl aaker, ıivil ıll. heli 
adamları kuvwei muntaz ra ku
mndalıjana weriyorlard.. 

Bulana elindea brtalmak 
pek kolay clejildi. Bereket wer
sia Erenk~y •• Gktepe tarafları 
hep bağlık, luhçelik eldQja içia 

rid-mek U.khı ohıyord.. B• 
ltilNarla cmr •8fldenle keadle
riae 8f b.a an açakıl• umutler 
akıamdan berkule beraw p-

takbanelere ılderken bahçede 
kalıyor, Y•ftfça danrd•n atlayıp 
bahçeden bahçeye eaanın kir 
kllne k•dar fidiyorda. 

Ba gece mauenalan arasmda 
ıOIOncll olduğu ıibi teh ikeU 
olanlan da •arda. 

Göıtepede. Mama tarafında 
bir köıkte eski bir g3ı aınaa 
oJan bir ihtiyat ıabiti her ıece 
böllktaa 1a vapp ıewıiliaini• kör 

•• laab .. ifkiüaadiği •• im·• cw-.. daya..,. w larbMl.a Ocleı•z• lulp _... Wabt. ı.. 
k6ıkiln en llat katıDdalri tNr bal- maymun ıilH Jla"l,...k pnce- )'K..Je b.ldi,.a &-s luz lrep 
k..ıu edada 1at r•1• l.qlamı1- reyi apup batl••Ff. luada bu siLl el-.tur. Fal&al 

F.kat iki tlnlll hir ohmea Bir alla w: iki ıGnlll birlqince atq bnl'•ı• 
böyle engeller lıat par• eder. - Peki koalroa camı aud \'Ul'uyor. iki aeYdalı kutlar, ho-
Ge111 ihtiyat sabiti ber pce el bldar yoraua 1 dire ıor• arka- rozlar ltaıİJ• ltql&ymca1a 1'a
ayak pkildilrtn aon"! ae•giu.i- datlarma cebindea o umaa tek du aevifip kollllfllJ•rlar •• ,eao 
nia baht.-• girer. K s balkon- tik elrDnea akı cil meddiy.. nam..t ,ı.. a,.& tertip merdi
daa _. tali .. t YWir. O dlı J• lerdea birilli gletumif. Yealeri laiJer, .-b11Çlanna, ıetir-
•aff8 ı•la peneerainl ıllrilp - lıt• ualatu azizi-. el.. l.W aL1or. Peecenyl lıadiriJor. 
içeri per Y• yakan plrar. Kaıa miftL Peaarellİa albaa bpp Ha- lalllflntl JVİu ııstarap 
babam .,.,,._ clalralı lfleri çalrttfl kanırtıyorum. K- Wr bre ,.. lnnlcıyor. S...ra da f Kanel 
içia lmıaa aefee •ldtrmıyor, f., riaden oynadı mı alhna parmak- ..-__.. ~ brabllarma nsr.a. 
kat iki ıellf ._ ...... bir pre lar.ma ıeçiriyonım. S..ra J••at ... .as IPta l>abç ... bellpye 
balaJorlar• 'f 1avq allrilyorum. atlayıp kalr la01'11811 çal.arba 

EvvelA kıza• lıaba. ka,•a. DeBkaaL bu maneYnJI ı•cle- ballfe cllşlyor. 
kan111mr kilitliyor, analatan i .. eride kilere çaktarmadan 7aptıkta11 h arbdaf "1~9.... bfr rtla 

r·- "' ı · • tJ ı · 1 bir maccr.- .e, wmııuea •ara bıralnyorlanmt- Kız kurnaz. anab- ıonra ıa ona 11nyor, re r erın 1 
ki p•~•l'llll çıkanp nfondakl neticeyi '81'• an atmqtı : 

tan alıyor, yna aıa bahçeye t lbn ldı - Kaan ltabau 1amaa adam 
H L ikondan Lt ...._ or a ..... il n a a aa yor, 

ıe nce u• anaa an •u- •• elini ~imci kat 1 birader. gG& açbrmıyor. 'Nilıaıet 
yor. A,ık mquk rahatça ıenlik Akıl gibi e• tahta, merclie ıeçea ıOa Jakalaadık. 
edlyorlarmı1- •enler de racar &IClr fer1at edi- - Ne di1orıma. aud olda. 

Fakat kız a babaaı bu mua- Y•· Talimphıa ~·plaa aamzedl - S.11 yiM IMr aamaaki pi 
me!eyi çak nca anahfan raıhi • Bat katlara pkark.. dakikalarca aatoa pmcenlilld• ılrip ,.bn 
n n altına koymaya ba1la11u1- <.ı"'1lp hem ortalıp .lialiy• laem çw•lfb& Zat• bfkllda .laa 
Amma ,er ieletim iki aevdalıya dUaleniJ•· Çüakl Wr ' •uw babua la• bia IOlabet eclerkM 
b3yle ıey'er Y zgeldiji için der- m&11la 64 rakımlı t•peJl tutu e• lalllta.. da a1afa bici np 
bal mukabil tedbir• baıvurmuşlar, geuç namzet bu otuz bet basa- paldır lrüldD JUkan pkma mı 1 
ıimdl her ınn çeıit çeıit atlama, mak merdiveai ~ karken yllrek - E ?I 
ııçrama talimleri yapa yapa sinir çarpınt ı odan her adımda beı - üi bG1le t 
kesilen sabit namzedi bahçeye dakika mola •eriyor. ( Arataa ftf' } 



Dünga Hadiseleri 

Almanga'da 
Tür egen 
Yeni Landrüler 

Hatarlay•cakıımz: Bir mDddet 
._1 it.. l enel Alman1anıa 
" ıı Daueldorf Ka... 
• Y•lcal•11ılı bumda urana-
~ &air cui tlremiftl. Ba adam, 
Mllaa•• k,.llnlara •• pa~ kas-: 
...... lapna munllattı. HtıYi1eti 
mal6111 olmaclıia içlıı ıeni hıre
letlerial daha e'D1iyrett• ya31-
,_ M ,an ptmiyord111d anla-
t lmas ıevlciııi Jetine ıetirmei 
~ bir iki biçareyi karanl.ldarcla 
bı~amaım. Dnueldorf cana
'fan lımile anılan •• kanla bir 
flhret kaıaaaQ bu adamın yll
dnda çocuklar ıokap çıkamaz. 
aileler kırlara açdamaı oldular. 
DBueldorf kuabasmıa llıtllne, 
-ki l>ir klbuı Ye pamet ltulu
tu ç6kmlıtL 811 ba~ ama mlcl
clet de•am etti. Niha•et bir ılla, 
tamam• teaadtıfo olarak Peter 
ıc.t• llmiade eski bir bup 
car•lt· bir kad •• tecaYlı ecl.
k• 1akalaacla. Ve derhal lti
nflara bqlath. Bu .... u. .... 
lat ldı ld Dna .. ı.torf kaclm
LariDlll bataaa beli k..U.a 
INt adamdır. llabakameel ima 
alrdl M eeUlt eHnde cam ce
.......... gitti. Şimdi, Almaayan·a 
a,.S m1ntakauada, fakat bu defa 
Dortmat W.U pbirde, baaa 
..... 'f•k'alar makta ye laalk 
debpt lfiade 1•maktadar. O,. 
••alarda bc:lm caetleri bulmak, 
.. hir ortasındaki lpOI' ıua11nıa 
balaçeaiade bofalm111 imanlara 
teaadlf etm•k l>ortmut'an atm
hlk •k'alanndanchr, Alaiaa 

r.olial, ba kltil hldilelerl yapaa
ara azua mnddetteaberl arı1~ 
•• bulamıyor, Dihay&t, iç kİfl 
taraf ndaa bir tdzağa dBiUrtlle
rek botulm11a teşebblls edilen 
" &ld8 diye bırakılan bir adam, 
aabdaJI aydınlabJor, ele geçen 
delil ve mal6mat De iki kiji 
1akalan yor: Bunlar Eberbart, 
Ogllat Şer nam ada iki eaki bar
llZCI r, bir lçlldcll al'ka~ ela 
..,.. da henüz 1akalaamamıftir. 
Bunlar, para ko,..mak l.çba ı&a
leria• JEeatirdllderl mualan tuza. 
h .. dQIDrllyor, fldllrQyor, pvr 
lannı . Alıyor, olmaua eviDe a,d .. 
ıek '°Pforlaıda. 

Daaelelorf ..... ... iP., 
...... laanma tati9ia ebaek içüa 
•• ,. Japıyorcla. l>ortmat'• 
..m u1datlan para lçha çabfr 
,......$i•cli ~ele 
191'9aia• lntbana diler lkW 
.... ........ olmUflarcLr. v. 
Mtlla Mr eel*, aylana tlehfet 
lclDde 1,.achldaa ..... ıeolt 
... ... ........... 

* A -.ikada itler .._ caialr, 
~ hem bD,Ok ppta slrlt

...,._k __ Ç.P_-. •· Bir -..ı ol-
mak &zere .. 

rf r..,. ..... claki hlclile-
, .... ,,,, " .. clebilirb. 
Valdüe ŞUl lalk6metbda ba

flk aridat -.balar-.. biri 
jı. altı ticareti Wlıı Bu tiaret 
.............. Şhill alp 
.. a.ı.n Kaleta KolOla mat.tr• 
-~- .. •d•Dleria btfiiada 
~ balta -~ barada, 
....... lair ıelair • ., ....... 
~. 811 tehrla, timdi, bet -ltWlik,.., nal~ birçok eYleri, iki 
•lıtebL bir racliyo merkezi. bir 
..... .. labiayena, birçok 
etel • •atUalan nrchr. Fakat 
··~ ticarell ilMIDt olckita lcin 
ŞiBlalktuaetlr. ....... ....,.. 
u...ıııta ~ ... ........ 
Rober Bel laiiacle .,. tq;u. 
,_.. mil1on laıllia lirubai saba 
ahqaftar. Bu adamın mabadı, 
b1":Da ba fehrl pkbnp aakuım 
.. ~~: llll'etl• , ........ 
,_; !Qllf#l - bir ticant ..... 

~.i;I(;~'~.,. 
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DiLENCİLİK VE KURNAZ~IK 

İstanbul Sokaklannda Yeni Biçim 
Dilenciler Mekik· Doku mı ya Başladı 
Öyleleri Var Ki Sizden Yalnız Pul Parası, Vapur Parası, 

Tramvay Parası Ve Posta Parası isterler 
Bia sueteci

lv .aak •k ., .. 
.... md• her 
yazdıkça bir d• 
fa okur1anas : 

•Befedl.Je cif. 
leneililde al1ca
deleye bru •• 
eli. • 

• Mttcadelenla 
ılddetleadirilm .. 
il l~a zabıta 
lmnetlerl bar.
kete ıeçtL 

•Da .... eacl
d_... • .._ 
dile.cl r:-ıc-ı ... 
mı1t.uk• .. J• 

ftl'ilmiftlr. 1 .. .. v ... ı, .... 
lllcadele durmat cletildlr w 

ihtimal ki f11 dakikada deYam 
halindedir. Fakat dDendllt- ab
lanlu da 1enl aaaller, :reni :ıekl 
oJUDlan kullanarak muleklerinde 
terakki hamleleri ıa.teriyorlu. 
•soa Posta. muharriri ba yaa
mada me 1...ı .. kilde it p. 
birka~ dilenci tipinia krokileriai 
1l1terl1wı 

-·-Sokakta clalran dalgan fldl-
1or1unuz.. 8İrçok dlltllncelerinis 
•ar; Eneli parayı dcqtlntıyonu
auz. Sağaaıaclan .........., of..,_.. 
lalar geçiyor, rağan ada solunuzda 
bllyDk aparhman!ar yükseliyor, 
ujımzda ıolanuzd bannunız~ 
boiUIDl• tatla tatla pkaa mide-
YI ıeyler Yal'. 

Birdenbire .kolmauzdu biri çe
kJyor. Dlntlp balayonunaz: Ostll 
bafl peripa, uyaf, 111ka Ye g6z 
kapaklan yor11111luktaa ıtıç aÇalaa 
bir lfJDÇI 

- Affetlenlnfs beyefendi~ 
tim.. Hutaaedea fİspcll çıktım.. 
Mektebe 1a11lacatım.. Bir ı.tida 
Yermek ilam.. Fakat perlpmm.. 
Klmaellzlm.. Aç bir haldeyim.. 
Bet param, 1atacak afaak bir 
1m• Jok... Ne olanunm.. Oa 
bet lmrllllalc bir Wlda pala 
par• ..W... Benim aibl a..n. 
bir a-ci brtaavmam-

lçim c zL. Dı,w-.. ........ .. 
tlnis lflllerinlzl lnıfulailctan,or .. 
•z..,a11, ldmHlbler • diye dllfll
nlyoraunm.. Cebinizde ae Yana 
t kanp ba maka •• llalta ıeacla 
aftallta •~ Çtlaldl 
IMa •••••da cepte Waaaak pa
ra Wld • bir .. ,. pemu... 
......... , Wa ... ,..... 
msdaa a,nlaJor-

• • • • • • • • • • • 
Fllbt Wrlcaı ~ - a,.ı 

Mil. W.pg dibüide ~ 

•uiyette,ı&. ICatfwr• fepıek 
istiyorum.. Fakat vapur par•m 
yetmedi.. Bana alb kanıt 16tfe. 
der mialniz~. 

Sis yine acıyor ye çantamzı 

aprak lıtenileni uzabyOl'lllllUI: 
Kachn boiaJar pi bir ntleı 
- Ah yaraltbft •• hale dllf

tam, 110 çirkin kadın oldum •• ~ 
Jenk •erc:liiiaizl al1or, Adeta 
atlar aibl liscla ualdqıyor ... 

• • • • • • • • • • • 
Fakat llz 'f&punt kaçanyoraq. 

au.. İkinci bir •para beklerken 
kadım Jin• ,.. lalade tl-
rtıı........._ B•eb -- apl ........ ,. 

-.. ffan•ef.0. •tlfkll Wr 
'fUi7ett91ı... Kaqıya ıes-Jr... 

-a-
Kalabalak bir caddede ,.... 

1orlUDU. Birdeabire latbatlzde 
adam bir a.t p>i .......... le , .. 
n ._,..... ~ kop.aula 
beruer Iİ& da kq111onunu... 
ı,uı,......... ... ... ,Od .,. 
uraclır, Sak aık _,_ ll1•ktac:IU'. 
H...tıea •Kalp, bip• cliJar. Fa
bt bo ...... o. ~edal •Cl14W, 
H Wriblri6 fepll ~eJerial ılt 
W. o,.atabUiJor. 

- A.... Çıml.. Di1or .. IMr b
faclaa bir MS çalsayor- Nllaa1et 
blab.ıak aramada ihtiyar bir 
adam hojuk bir ...ıo homard .. 
DIJGn 

- C.-.m efendim.. ıDaala 
delil mi ba adam._ Şurada b91 
OD kuruf1I olu bir adam JOk 
mıı,?.. Şa 1ayalhJa blru para 
•wl• ele kanuna doydmm.. 

Herk• oaa aa1or.. berke1 
beiftr onar lnınltla zayaJh ada
mm elini doldaraJOr- ihtiyar 
•• tP• ~ bici nyor, 
..,..,.,.~ 

Fakat blrk•t 
dalPk• ... ........... 
•lf•ıin&h tôp
lacllks.a ...... 
laİ1 p•,lqirkea 
slrilnlnb. -·-Bislm .matb .. 
ama yolanda n 
Emniyet S..dtla 
inlerinde her 
ak .. m kllfeH tkl 
..... ı ... dnf 
edenİQİI.. bunlar 
baba ........... ............ 
Jolammı k .... 

rek lao,..,_ itik.ten 
- .,., •• dl. b- pradaa 

Jb clir.._ elemek al qım. .. 
~lduam na...U 1*dl-
7or •• 

Yine aca1onu--. ,._ -. 
laaıDet damarlarm • bbmyor, 
1• ylls clirlaem ekmek paraıım 
•eriyonanaı •eyahut ti 7alaa 
baklialdan ba iki uvallı1al Jtls 
dirhem ekmek alayonmaas. .. 
• • • • • • • • • • • • 

Fakat bapnm kalclanp ktlf• 
nln içine bakanams, bir ılrl 
•yoz dirhem ekmek. parçalarlle 
karıılaıınınıL.. Ve ba iki baba 
J1ika ı•o waldt •ld~d~ ..,_ 
1anız, onfarı Talıta1'aTe"Ct~*lamd-
lara ve ıeyyar ıat,cılara ekmek 
.. tarken a lrllnllnllz.. 

-5-
EYiaisde rahat rahat oturur

ken kapı •mrrrl. cllye teltfla 
atllyor ... 

•Her halde çok acele Wr 
ittir 1 Diyorsunuz.. Koprak b
pıJI aç yonanm. Karıını1a bara 
dut ıibi, 8fkiya afbi &ldar fddar 
16zll1 Ye iri bir adam Çlla1or-
80JDUDD bllkerek 7a1Yar1Jon 

- Efendi apbe1- M ..... 
kete mektup pdedyonam. AıJa. 
ajım beni ildi biliyor... Yol 
...... ladyorum.. v. Wda , .. 
.,... •• rok... ........ ............ ..,. 

iri; uydat " ........ ,.,... 
ad•m birkaç caaaha llıd• IODl'a 

mdea alb .kU1'11f11 lropan1or. 
• • • • • • • • 
On acı1onn-.. $0kall• 

yama kadar Pflror " 1lae bir 
kapı p1a,. •• ıc. .......... 
aJDI aa.alı olcayOI. 

-o-
Tnanya IUIJbl--. a. 

lll'ada ihtiyat bir Wcha da mlale 
biDiyor.. BUetfi ., bhtttt 1 " .M,e 
....... UatiJ• bdm ....... 
.. pk " • JaplfllrlJor- &u.tfl 
bu tol• .. kh... " Paraa rokla 
Difla biialyonaa ahana?,, direr .. 
Aralarında ficldetH bir .......... 
bqlıyor.. Birdenbln lhtlJ81' ucha 
Iİl8 diniyor: 

- Allah rıun lçill ••ladun, 
111 domuzun apm kapa... AJb 
otu paran ...,.. ""de, 8-•ba 
Iİr••• Yokaa pmdl "fll'&ld,, dl1• 
dGfllp bayılacajım... Offf W.. 
kulu ba111or t .. 

• • • 

tJ 

'. r Bilmecemia ı : 
Geçen Bilmece
mizi Doğra 
Halledenler 

C Düakl alalladaa maltat ) 

...... Ooım. KUPfllD K•ll• 
A ........... 

ll&aabur tıs 11aee1 taıebllln6>a ı• 
A.lt7e, Pio4ıt1Hla Nlllal BeJ apartp 
Qlanıacla •••ara t Jllıl• 8alabattl .. 
Kabataı Gas oa~p ClnaaekteM 
taleb11lndeo SQO Atıf Betik, latubwl 
kaa Ortamektebl tdeiellaclea UI 
MerJaaret, Vefa Ortaael. telli talel>tll• 
4•n 611 Zeki, Gadoeaaopap Ortir 
•• tıbl talebeliedın O.tman Balll, 
Kabatq Guioemanpap metteW tal• 
b.tıılndH 15 ıaumarab Bahaatt.ila •1 
Ye U.nımlar. 

Birer AlbUm Alacaldm-. 
Ankar~ Aluaraı Mıbua11 Bllren. 

Bı10Jlıa fhbe~ l•taıı .. ul kıs ~· 
tebl &&Jebeaiedea 691 P.iıQe. ......... 
)us Ortı&mektebl talebıı a4ıa l8'l 
Şllkriye, Sı&li blide Albnorda lık .. P 
tıbl talebeıladn 18J asmaılıb ı..-. 
O"anklprt Sakarya mektebi ta'•'!tt
ılo4•D lQf ••"1arab 8erafeUla. ı.ca.. 
bul kas Ortamektebl Ul•ltieha4ea iTi 
Halit, An.kara Jlteld• .. k .. bl tal~ 
liadu •ı• Bedia lul Bam• •• JleJ! 
iv. .... ~ ......... 1:,., Ortamektep bldıtel tial ..... 
...... •• t ............. 
Ballt 8eJ ..ıttebl lııttlael lhllf taıeı. 
ılndea Kemal Zellerya, lı'aobul blrlell 
llkmelı:tep talel>ıtılndta 438 1'oJı ..... 
Unnklprl Gaal llala••t 8q ........_ 
telebedadea 74 Talat, Aakaıa tRtk 
()rtuaelı:tep taı~-..··- - .... 
l\ırklarell Orta.a •ttef talebnlntea 
128 Gladoldu. Koaya ulttJf Ortamell' 
tep talPealn.dea 4&lı8 No.b.. K. TaJM, 
Balık•lr Ortamektep taleb ... nclea 111 
Naof, Buru Ortamektep lalebtd"-cl• 
5 .& Reeeb, Adana lleeal talebulia ... 
8S Og ıı Bey1er. 

a:~ ~ ~ .... 
Vefa O:taınektebl talebealn~ı• it 

aamar&lı lbrablm, fitil ~Ytr P• 
mektebi ıt.lebf md•rı 69 ••maralı 
Fikret, Korrya kıs O:taınektep taltbea 
alndea 448 Mllalr•, Acl&u Tı..a 
ıqelı:tebl OçQnca 11naf ta...._hıdea 141 
& driye, Samıun'da Jımea ..._. •• 
tebinde Feb·mt --Hasna, Antaff1';'ta 
Gasl erkek JQelr tebl blebealnden 111 
nhamt, E"kfteblr lataıyoa kamancluı 
·kızı Tllrk&a Nuri; Adana ticaret mtt
&ebl talebesinden !SJ aumaralJ O.mil 
Cablt, lleybel ada O tamektep talıbte 
ıl"<}en EO aumarab )(. hll•I, Bhal 
kıs Or&amet&.p taleMala&ta 79 BoJI 
Meliha Hanım •• Beyler. 

B.rer karlpa.._. .a.c•fdaiıl 
Balıktalr htıı.1&1 m9'-teM ıaı.-... 

... ıoı Abc1utlab, 8'llbl4e .W:fM& 

...... ~ ..... Jiıt y ... 
1tMi, fjfaabl&l Yentne111 mektebi dec
ftnoD uaıf talel ealadeD Sablb ...... 
htanbal 28 inci llkmtktep tal•Mll• 
4ıa 18l No.b Jluuffer, 0MG4ar 1'11. 
k117un eaddetıade ao ... _ .. 
Vedat Şakir., UH••k6prl Oas1 lılahltlt 
Pata 8"..W l1Jebe91ıı4ea 118 Jla&liar, 
1J...Ulpr14• avoktı* 11._ır Btrls 
otl• Sedat, Afyonkarabltar l.._ 
l>uıaden 680 l\o.Jı l\•11, IWlllll -Altıa 
orcl• mektebi tat.~• C4S D11mf' 

rah ~~ 'lll..n&ida ıe ıa• fuıb 
Alt•llk 4tlrNln'de ......... .. 
Bata B. ell\l Ta~ Aabla .. 
en1Utlal Webella4ft t'1 .._.~ 
AaMrlı Gul tas. ~--. tal~ 
DCleA 41 D11Dl&r&li lab&,!!b~t,.~-~: 
Ortameırtep \il8'd"Mlntea 
Ad&lta erlltk 11s..ı lalrtldtaatn • 
•ıı.IDN'l&lt H. ~ ,_.dırm• ~ 
Slkatktep ı.ue., ... ••n 82! T.W, 
•• Tlrk Jlunu mektebi talt..,lnd~ 
Liyezır 8ahat, Jı aobal A _ fut Dk-
mektep talebe ı dea .~n, Kttk• 
ıarllt Oıtıı....-ı~ ~ntın fi ......... ,.... .......... .. 
_.,, .... i'O l\enaıı Biru~ -.r 
~ a lıicl .mektep talebe.t...._ 
.a aumarah Nl:net hmall, Jataoltal 
" lncfl nkmektep talebuhıclea • 
numaralı llukad ı~, Bı~ıbft Afllf;i
ntmıktebl talubdinclen ... a ·~ 
Anlı:ara NeeaU Hey llkmektebl W. 
bHlndeıı Qa' Bil t:.- l.arlr kul 
w.~4-a ' a ~ ~••1.;..aı!lıJ.!l~~-ı. 

.ııı...:ıı :~tW-~I 
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Ziraat Bilgisi 

Zeytinlik 
Tesis Etmek 
istiyorum 

Biı.e ı.traat buıuıundail 

mOtkUllerlnlal ıoranus. 

.... ro••nın 
•Çiftçi• il ıld ,Oçlükten 
kurtaracaktır. 

flteclı •R• Bere: 

iklimi mllaait olan yerlerde 
leytin atacı yetiıtirmek çok ka
aançlı Ye lıtifadelidir. Ancak 
ıeytinliklerin ıUrlilmeainl, sObre
lenmeaioi, budanmuam Ye bOUla 
hizmetlerini yolile 1aparak bir 
bahçe halinde bakmak f.lrl ıDI 
akıldan çıkarmamak llz11Ddır. 
Orta yafh bir aeytia ağaca iyi 
••kılmak ıartıle 11hna ı&• 80-
190 kilo uytia ...V. Kezalik 
•ir apçtu alsaaa l8Jtİll J•il 
14-25 kilo aruandacLr. 

Bittabi ıeytlnlitla topnll 
ldlml. HDMI aaaba6I lurlade 
.... ,Uua mleuir olan b .. bca 
lmUclir. Zeytin •taçlan Jqlan
chkça k ymetlenen •taçlar olup 
•emleketimizio belli bqh ..,.. 
wetlerindendlr. Garbi Aaadola 
" Marmara h•na• ..,U. al•t
lar:DID yatam meaabelİDdedir. 
Birçok YİIAJetlerimizde yabani 
.. ytia!er dağlarda orman halini 
alm:flı r. Bunlarıa qalaaarak yer
lerlnia aç lap bellenmesi u1eıinde 
aeytin bahçeleri haline getiril
mesi mOmknu Ye baaittir. Bizde 
1528 numarah kanun ile (madde 
17) b&k6met devlete ait ara• 
ilde olup bu auretla yabani 
..,tinleri ibtiYa eden ağa~ldan 
imar edenlere bu araziyi zeytin
lerile birlikte bedava tapulau
dırmaktadar. Babıettiiinlz araziyi, 
•çarak seytinlerinl aıılamaa ı için 
Şile airaat memurluğu vaaıtaaile 

Gebze, Mlldanya, Gemlik ve ba
Yaliainden aıı kalemi ıetirtebilir-

ıiniz. Bu kalemlerle ma7ıa ayında 
ıeytinlerl aıılaraanıa, Mnoden 

aeneye kıymeti artan bir bahçe 
1abibl olurıunuı. 

Denizden çok yUkaek obn.tyan, 
lutlan büaf •• 11cak Jamaçlar 
ıeytia yetiıtlrmeye ea elveritll 
Jerledlr. Zeytinlikleri ka11mdan 

aonra bir kere 25 -tim derla
likte alrmek Yeya bellemek bıd-
rel!ezdea enel de 15 aantlm de
rlalipade bir kere daha ıtlraıek 
kafidir. Y aı ortalanada bir kere 
de çapalamna bUtlha bir aene 
sarfuacla ıeytlnlllder .,1mra1a bir 
nakle bulunur " mauelclar 
olur:.r. Yeni baılayacatum ha 
ltt• ...._t memunuaaa da fikir 
Ye mtıtalealarmdaa dalma l.tifa
•aıa tavliJ• ederim. 

Ze~d· •taçluaa ... 
•atlalca bet metrede• qaia oJ. 
.. mahchr. Bu ıurıtlı bot kalan 
aralarda bakla airaab pparak 
mahdllndea latifade ettiğiniz 
ıibl bu nevi aebataba k61derin
dekl bit' baaa dola11aile toprafl 
ela nngital4t1tirmlf olmauam (ba~ 
Uye a.batab k6klerir.dekl Nodo
Iİte'ler vaııta.Ue havama aıotu
na aaptederek topraia •erirler) 
Hele bava mllait olaa yerlerde 
ae,tinlikler albada taftlk bul .. 
mek de pek faideli Ye kazançla
clar. T awklar zeytinlere hem 
aGbre ••rmek hem bir çok b&o 
eekl~ri toplamak auretUe hilmet 
ederler. - Çiftçi 
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Köy Bankasının Düğününde!-.....f _şar_k .A_ıem_in~_e ....._f 

Ad T•• k T• t 8 k 20 . Surigenin 
apazarı ur ıcare an ası ncı istik/iline 

Yıldönümü Münasebetile Parlak Doğru Mu? 

Bir imtihan Vermiştir. 

Ad•paart TDrll ncaret .. nllee1nı• ....... we lnltlllllnlnde bnlr ltulunenleP 
latanbalda Yeni poıtabane 

kal'flllnda kiSt• baıınd• banka-
dan slyade dllkklaa bendyen 
bir mDeueae yardır. MnteYam, 
aeuia fakat, çalııkan. lıte burua 
merkezi Adapazannda bulanan 
Adapuar TDrk Ticaret Banka .. 
mn lataabul pbuidir. Ba ban
ka çarpmba ıllnl akıam1 20 
yaııaa bub ,.. memleketin Ya
liaini, f .rka mllmeıailini, pute
cilerini, bankacılarını, mDeulale
rinl, mOıterilerini daYet ettL 
Mükellef bir ziyafet araaında 
davet edilenlerin huzurunda par
lak bir imtihan verdi. Köy an
zeli herkesin takdirleri arumda 
tavazula ıehre girdi. 

lık ılSzll bu bankanın btıyDk 
mllessisi lbrahim Beyin oğlu 
lbrahim Bey ıöyledi ve davete 
icabetten dolayı t•ıekknr etti. 
lktıaatçı Zilbtll Bey bankan.o kısa 
bir tarihçesini yaptıı. Buynk 
lbrabim Bey 20 ıene enel 
Bosna • Heraek'to yapılan bir 
mUeaaeaenin ktıçllk bir nDmune
Iİnİ TOrkiye' de yapmak latedi. 

Balkan muharebesinin en fena 
aDnleriade Sultanhamammda Ka
ramllnel ticaretbaauiala arka-
11ada ba bankanın m&ıakerell 

7arılch •• Adapuannda ilk 
temeli ablch. 

Zllbtl Be1 .azı bankanın 
mldUrU amumlal Aıım Beye 
bırakb. A11m Bey bir kay ban
kasının dUtnanne lftirak edildi
iindea dolıı1ı tqekkOr etti •• 
lıllllutea ıunlan ll1ledi: 

- •,Mneueaemb, bankadan 
DJade milli tuarrufa 1arcLm et-
.. k iate1•• bir kl1 ... c:biadar. 
B&ylk .. lalrlerden ~eldnclilr. KU
clk tehirlerde çahfbk. Hu...,.. 
nuza çJımak içlD 20 ffDe bek
ledik. Banka latubula civar bir 
Yillyette dotmUft fakat bataa 
feyzini lıtaubuldan almathr. Mi). 

b btlkOmetin -.aaterdiğl yolda 
yUrllmek en bByllk kuYetial te,. 
kll etmittir. MlıteYUI •• ehem
miyebiı ribl ı&rllnea kaynakla
nn birkaç Jilz liram Ue it• 
ba,lamıı •• burtıa bir mllyon 
iki yOz bin Urahk bir sermayeye 
malik olmuıtur. MOeasisler yirmi 
yediıer lira koymUflar ve haftada 
beıer kuruı vererek İfe bqlam·~ 
lardır. Tealal 9 mart 914 tarihi
dir. Evveli komandit tirkettL 
bk muameleal mııır mlibayaau 
U. lrir kl1lll1• (10) Ura lkru 

olmllfhl. Komandit mlddetl 5 
ıeae 8 •ı de•am ettL 13 HD• 

3 a1daaberl de anoaba prket 
llalindedir. Banka, lkrudaa b.,. 
ka hububat, komisyon, liaorta 
lfleri yapmaktadar. Kereate lma
llb Ye elektrik tenYirab ile •et
ıul olmaktadar. 

Bunlardaa bqka banka, 
teala eltili 23 adet pb .. 
aiade murababa"'ılarla mOca
dele etmlt. teıkilAtım birçok Yl
IAyetlerin kaıalanaa tqmil etmİf 
Ye namuılu tacirleri IODDllA ka
dar muhafaza etınlftir. 

Bankamn l 1 ~etle allka11 
Yardır. Çif tçiyl ıe11ırlere, dolayıaile 
bankaya değil, bankayı k6ylere, 
çiftçiye yaklaıtırmışbr. Merkez ye 
ıubemlzin ekıeri binala"' kendi 
malımııdır. Buka hayır mUeue
ıelerine, fakir çocuklara, ıpor 
teıekkllllerine, meılekl mecmua
lara yardam etmekte, taaarruf 
kumbaralannı teıvik etmektedir. 
Her tllrlll imtiyazdan iridir. Sene
de 60 bia lira Yerai •erir. Mer 
lekl tab.O ı&-mDt 200 den fula 
memuru yarclar. Serma7Hlnl 2 
a:l'yoaa çakarmıya karar •ermfttir. 
10 bin kiti ile alAkadardar. Her 

aileyi bet aafua lleaap edenek 
50 bin kiti Ue mlınaıebeti yar 
demektir.• 

Amm B. balldaa •onra banka
mn pbeal old memleketleri 

aaydı •• 19 aene urfandakl 
ıermayul Ue kaıanca •e teni 
ettlji kin Ye meYduab 11ra De 
aalıtb, pek çok allaflıncb. 

Vali ye Belediye Reiai Muhit--

tin Bey, .... ~ nrldyeala .... 
bukacalanm tebrik etti •• Ada
puar .. akuanın delikaab!ık ça
lana hallan 7ardıma Ue " laalka 
ıtı•eaerek dopaDft 1etlfmlt ol
dufaaa dyll1erek •awaffaldyet 
temenni ettL Muhittin B. ba YUile 
u. bir tarihi habrlach: 

• - Saraybunaunda Gulnla 
ilk heykelinin klltat reminde b~ 

allnkO aeale 11brap neall demitlerclL 
Halbuki ben 11pta edilen nail 
demiıtlm. ltte bu gece ba ılzll
mDn bir delilini daha aBrllyorum.., 
dedL 

Cevdet Kerim Bey, bankama 
bu muvaff aklyetlerlal ftitmekten 
feYkallde memnun olan dayetJi
leri ıözlerile heyecaalandırda: 

- •Bu ıalonda COmhurlyetla t .. 
ılı ıenei deYriyelerini teait ettik. 
bu ıalonda lstanbulun Kurtuluı 
gllolerinl yadettik. Şimdi yine ba 
aalonda bu gece TOrk ikbaadlya
tıoın kurtuluıunu teait ediyorua. 
Mimar Sinan, muauam ııerleri
nin en ebeıamiyetaiz bir tarafına 
silik bir yazı ile aaa:I lamlDi at
mlf İM bankanın mftd.. Aaam 
Bey de lkbaadiyaba Mimar su... 
m ılbl ltleriadea blyllk te•ua 
Ue balıaettL., 

Adapaur Tllrlc Ticaret Ba
kam k6y bankuaclır. Halktan 
aldıfl kunetle ıittikce laalloa 
içine dotru pmektedir. Enelld 
ıeceld parlak " muwaffaldretll 
imtihandan aoma difer apbe,
leri 1amnda iyi bir me•ld .ı....,. 
br. Ba muwaffaldyetleria ba,ak 
lmill•lndea olan Mldllrl Umumi 
J.. m Beyi tebrik ederiz. 

Bir Hilkat Garibesi 
Kalalre, ( ... 

aut) - Sil• 
reamhal ıaad•r
dlilm lakead .. 
rl7ede bir laatt
taaede aiyaret 
ettiğim bir · hiJ. 
kat ıaribMI • 
dir. lakeaderl
J•ll Abmet 
HalO Beyin refi. 
ka11 bir ay 
enel bu çocaia 
doprmuıtar. Ba 
çoc:utun kafa
la 1 nan llat kıamı 
yoktur. Beyol dııarıdadır. Gazım maada ılzll kadardır. Parmaklan 
bOyUk Ye mafaalaızdır. Çocuk fazla ıOt emiyor Ye yqıyor. Son 
zamanlarda baıtalandıjı için pederi lakenderiye baıtanuine yatır ..,tar. Doktorlar pcukta ı••• Uatimalial bnetli bulurorlar. 

Berat (Huaull) - Fruaa Fn
bltde Komiseri M. Ponao Şam
dan Berut'a gelmif Ye Komiserlik 
koaafmd• Suriy., Labnaa, l.kea
deron, Cebelldlnıa Ye Llalu1• 
laUklmetleri mllmeuillerile bir 
içtima aktetmi~tir. 

F ••kaJAde Komiıer ile Suriye 
btıkClmeti aruancla aktedilecek 
yeni muabedeye ait olau mDza. 
kerat lnkıtaa uj'ramııtır. Siyul 
mahafil bu inlotaıu fena neticeler 
Yereceğini tıahmia etmektedirler. 
S6ylendiğine göre V atanller ba 
inkıta yüzünden hDktlmettea " 
Meb'uaan Meclisinden çekilecek-
1 ... dir. Bu auretl6 Sariye 1dan
aiade bllylik bir tebeddal wlm-

' 

balacakbr. 
Mllzakerabn lalcıtaa atndıtm 

1an halk V atanllerclea S.dallala 
B. Elcablriaia ••• aldenk .. 
kıtam aebeplerinl IOl'lllatluclar. 
Sadullah Bey ıelınlere eenbea 
klçlk bir autuk Jrat •lmie ft 

laalka: 
- latildll latly• maam?, 
latıkılı utranda ilime ... 

•r ml8Jaaz? Diye aormllf, halk 
ba ...Uere bllyllk bir cotlnmhaltt 
la mllapet cenp Yer.nlf, baa• 
lberlae Sadullah B. de : 

- Ôyle lae buır olanas, ... 
tildale kawıacak11nıs, demlftlr. 

Akabe'de Tayyare 
Karargahı 

Bağdat (Huıud) - lngUlzler 
Şarki Erdene tlbi Akabe iakel .. 
ainde JeDİ bir tayyare karargllu 
teıia etmiılerdir. Filistin ahalial 
bu lftea memau11 olmamıı Ye 

ıerek F evkallde Komiaerllte, 
ıetek Londra h!iklmetine bin
lerce telı.raf çekilerek keyfi7ot 
protesto edilmqtir. 

Mühimmat Fabrikası 
Baidat (Huıuıl) - Irak hl- · 

hOmeti yeni bir mUhimmat faf>. 
rika11 teıiıiae karar Yermlttlr. 
Fabrikama teaial için 'Z1 bin altm 
lira aerma10 Yazedilmiftir. Hllk6-
met ordu kadroıuna da tezyide 
kanr Yermif bulunmaktacLr. 

Suriyede Tütün lnhisan 
Berat (rluaoal) - Sari,. 11 .. 

llal Vlkelba Tüten lahiaan ted
ainl .... itibarile kabul etmlt. 
fakat bandrol aaolllDCla Dı .... 
ıelecek aene1e bırakmlfbr. 

lrak'ta intihabat 
Baidat ( Huıual ) - lleclW 

Meb'uu hatibabı bitmif, aetlce
de lallk6met taraftarlara 1t. ..... 
.......... Mecliaia 88 uuanda 
J•tmifl la&ka .. et partiaiae ... 
aup ••b'ualardar. 8 lleb'aa v .. 
tallller fırkaa.na meuapt... Di-
ler 12 meb'ua mlatakilcllr. lleclla 
bir ma11ata toplanacakbr. 

Komünistler Faaliyette 
Berut (Huıul) - Sari7e " 

Llbm'da komDniatlv faaliyete 
ıeçmlfler •• ı1baliyi htlk6met 
ale1hlao tqwik •e iatildll temia 
ecWiad1• kadar mncadeleye d .. 
Yet eder mahiyette beyannamelu 
datalmlflardar. Zabıta bey .... 
melerl toplam ıtır. M&teaddit 
ıabıalar teYkif edilmiılerdir. 

Bir Babnda Dört Çocuk 
Berut (Husuıi) - Rumya kl-

Jllnde Yuouı Ali H•ydana 
ıeYceıi Mellbat H. bir batmcla 
d6rt çocuk doğurmuıtur. Çocuk
lardan biriai ölmilflilr. Oça ,.. 
pmaktacbr. 
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Kahraman bir Tiirktln maceraları Çinliler Büyük Bir T aaı·
ruza Hazırlalııyor 

.. - 1 

Japonlar Ric'at Mı Ediyor? 

1 KIZIL KILIÇLI . ASLAN 
~~-==> 9 • - - - - • Yazan ~ Ömer Rıza -<;~~~~J .. 

Gerdanlı vı Gösterdim 
Pekin, 9 - Çinlilerin Jehol 

de uğradıklan hezimetten ıonra 
Çin jeneullerl aralarında bir 

Çek tayin edilmlttlr. 
Firari Jeneral 

Peldn, 9 - Firari Çin Jene
ralı Tangyulingin akibeti hak
kında muhtelif haberler ıelmek
tedir. Firari jeneralin bir Çin 
müfrezesi tarafından öldlirllldliğtl 
haberi . tekzip edilmektedir. Firari 
jeneralin Çin kuvvetleri tarafın• 
dan tevkif edilip hemen idam 
edildiği aöylenmektedir. 

Dikkat Ettim, Gerdanlığın Koparılmış 
Olduğu Uçlarından Belli idi 

toplantı yapmıt1ar ve bu bozgun· 
luğu tamir için ehemmiyetli ka• 
rarlar almıılardar. Resmi memba· 
ların haberlerine göre Çin as· 

kerlerl Uç koldan Japoolann Oze

rine doğru ilerleınektedir. Japon 
kuYVetlerinin Kupey Kov geçidi· 
ai terkederek Jehole doğru ric'at 
ettiği söylenmektedir. Soyun içine baktım ye kendimi 

r6rdllm, mezardaki ,.,. heykelden 
farkım, daha çok genç ol
maktı, ıırtımda aeyyah·n zırhlan 
9ardı, onun kml k.Jıcı da yan:m• 
da idi, bir aralık bu mabedin 
içinde yap ya!n z durdum, di~a
nya bakt ım. Y eıil tarlalar uza
mypr, ve büyllk bir nehir akıyor
du. Nehrin ortaaında bem beyaz 
bir tehir görünmekte ldL 

Arkamda ç rıl çıplak dağlar, 
ııİız Yadiler gördüm. Yanı ba· 
t ımda bir kadın. fakat pek güze~ 
ömrümde eıini ııörmediğim bir 
kadın peyda oldu. Uzun boylu, 
ince, iri ıözlll, olgun dudaklı bir 
kadındı, saçlan •e g&zleri gibi 
koyuca renkli olan yüzilnde ke
der okunuyor. fakat dudakları 
gülümsiyordu. bu yllz, seyyahın 
kabrinde heykelini ıardllj"ümü• 
kad nın tıpk ısı idi. 

Kndınla konuştum: 

- Ne yapacağız? dedim. Ce
~ap verdi: 

- Sevgilim. biricik. aıis ıev• 
gilim! benıen yola ç k. Senin için 
bir kayık baıırlatt&m. Seni bek· 
hyor. 

Bu kayık ıeni nehirden deni· 
ıe ula~tıracakl çünkü babam Fi
ra vun, her şeyden haberdar of.. 
mut. yar.n seni yaka•ıyacak, ve 
ıındana atacak, ben aevdiğiuı içia 
teni 6ldiirtecek. Seni öldUrllrlcr
te ben de ö!Urllml beni ölllmd~n 
kurtarmak için hemen kaçf 

- Beraber öleliml dedim. 
- Hayır! ded~ ben ölemem, 

karnımdMki çocuğumuz yüzünden 
ölemem! ıeııinle de kaçamam. 
çllnkU bize yetişirler Ye ikimizi 
yah;alayarak öldürür!er. Fakat sen 
kaçarsan, bir kimsenin ıeni takip 
ıtmemesinl, ıana dokunmamuını 

l•mio ederimi 
Biribirimize aarılarak ağladıkl 
Ayr imadan ev.-el ondan bir 

bat ra istedim. Elini göğsllne 
uzattı, iki dizi olan gerdanlığın 

bir dizisini kopardı •• bana yer
di. Bu bir dizi. aeyyab n meza• 
randan ç kardığım gerdanı ğ.n 
ayn idi. Kadın. bir diziyi kopa.r
dıktan ıonra gerdanlığı te1ıerar 

takta •e bana: 
- Sana verdiğim diziyi aen 

takl ıer1.lanl·ğımın bir diziıiai ben 
takacnğıro, bir dizisini de aenl ne 
vakit bu iki dizi, tekrar b;r ara
ya geliue, bizde o zaman tekrar 
buluıacağızl 

- Amma ne •akit? •• 
- Öteki gelişimizde! haydi 

ılt, fakat sakın bu gerdanJ ğı 
bir batka kadın takmaa:n. F e;A. 
kete uğrar ve bedbaht olurl 

- liaşka bir kadı .. a taktır

nuy..ıca} .ma emin ol Fakat biı 
11• zaman buluşacağız? 

- Bilmiyorum. Be kl bu ebedi 
ıan lan mabetler harap olduktan 
aonra... Haydi git... Ey uzaklar• 
dan ıelip göynüme giren yaba1J<o 
cı git! 

D•rken başka bir kaduı b~ 

lird~ kolumdan tuttu, ye dııan 1 
llettL 

Ben de uyandıml 
Uyandığım zaman dikkat et

tim. BütUo eır halkı ayakta idL 
B•n geç kalmııım, giyindim, in· 
df m, Tekin, çiçek, Turban, ant 
ninem, oturmuı konuşuyordu. 
yalnız, Çiçek ağabeyime ıuratuu 
çe•irmitti, bir taraftan Jeıtlılar, 
dUğUnden bahsediyorlardı, Çiçek 
beni görür görmez. 1erinden • ç· 
radı. Boynuma aar:ldı ve aordu: 

- Gece neredeydin? 
- " Seyyah,. ıo mezanndal 
Hepsi de merak ederek yer

lerirıden kalkhlar, etrafımı aldılar, 
yahııı ant ninem ocağ1n başın
dan ayrıJmadan •• oturduğu 
yerden dinledL Q,ıun geceki ma· 
ceram zdao biç de bahsetmediği 

besbe!ll idL Bahıetmiyeceiine 
zatea emindim. Geceki mace
ramızı anlatınıya başladım. 

Evet, dedim, Seyyahın mezaw 
rına girdim. Kendisini de gördüm. 
Ve gördükler:min hepsini naklet• 
tim, yalnız gc:rdanlıktao bahset• 
med3m. 

Çiçek ıordu r 
- Bari gerdanlığı buldu" mı? 
- Buldum, işte ..• 

Gerdanlığı çekerek gösterdim. 
G6aterirken dikkat ettim. Ger
danlığın. ba,ka bir gerdanlıktan 
koparı!mıt olduğu uçlarından belli 
idi. Çünkü bu gerdanltğın uçla
rmda, öteki dizinin uçlan kalmııt.. 
Buna daha evveJ dikkat etme
mittim. Dikkat edemezdim. Ge
ccyleyin, ancak ıerdanlığı çekip 
almıya •akıt bulmuttum. Ancak, 
dün geceki rüyada gördiiklerimi 
batarlıyarak gerdanhğao uçlarına 
bakmış, onun hakikaten baıka 
bir gerdan! ktao koparılmıt bir 
diıi vlduğunu ııörilnca hay~et 
atmiıtim. 

Çiçek gerdanl·ğın rlhelliği 
k~rş sında aevincinden uçacak 
gibi idi. 

- Aferin Aslan, bin aferin 
una l Dlhıyada bundan daha 
güzel, daha deierli bir hediye 
olamaz! 

Çiçek kolla11nı açarak, beni 
aardı ve öptO, 6pt01 Sonra ger
danhğı boynuna geçirmek istedi. 

- Dur 1 Jliye baiırd m •• 
llAvo eltim: 

- Sakın bu ıerdanlaia boy
nuna takmal 

- Neden ?I.. 
- ÇünkQ dUn gece bir rüya 

glSrdUm. Bu ~erdanl ğı takan her 
kadın bedbaht olurmo1f fellkete 
uğrarmış 1 Bunun aahibi olan b.r 
tek kod n varmıı ki bunu o ta
kabilirmiş r 

Süt ıinem glSzlerinl dlSrt aça-

rak bana Lakb ye dinledL Fakat 
çiçek aazlerime kulak bile ... 
madı: 

- ROyadan n• çıkar ? Sen 
bu rerdanl ğı benim için çıkar
dın, bana hediye etmek için 
zahmete katlandın. Ben de onu 
lılkarım. Bu yüzden feUkete mi 
uğrıyacakmııım, ben de onu 16ze 
alarım. 

Ağabeyim merakla dinliyor
du. O da aordu : 

- Kardeşim Aslan 1 Mezarda 
başka bir tey buldun mu 1 

- Evet 1 dedim •• kılıcı 
gösterdim. 

Turhan kıhcı eline alarak 
hakta: 

- Yaman bir kd ç f dedi. Ne 
kadar da ağır r 

Sonra kabzasını muayene etil 
vo: 

- Hali• altın f dedi. 
Oturmuştuk. Ağabeyim bntOn 

enlatt klnrımı dikkatle dinliyordu. 
Heykellerden bahsettiğim zaman 
bunları görmek istedHcr, ıühıi• 
neme döndüm ve ; 

- Bunları göster 1 dedim. 
Şimdiyo kadar bir kimse de 

sl\tninemin bana refakat ettiğini 
bilmiyordu. Bunu haber verince 
hepsi de hayret ettiler. 

Sütninem heykelleri 2etir~rek 
gösterdi. Hepsi bunlara dikkatle 
L aktılar. Yalnız Çiçek lAkayt 
kalmışh. Onun istediği olmu,tu, 
o da başka bir ıeye bakm yordu. 
Sütninemin asıl merak ettiği fey, 
benim rüyamdı. Ben de onun 
yan ına oturdum. Bütnn gördllk· 
Jerimi naklettim. Ninem, dinledi 
dinledi, sonra: 

- Çok tuhaf bir rllyal dedi. 
Sen buna ne diyorsun oğlum? 

- Riiya, diyorum, nine, fakat 
görllycrsun ya gerdanlığ n uç!arı 
onun iki dizili bir gerdanlık ol
duğunu, bir dizinin ondan kopa• 
rıld ğmı ~ östermiyor mu?I •• Ben 
de, ıen de buna evvelce dikkat 
et•ııemittik. Geceleyın bunları 
gör ıiye iml<An yoktu. 

- Öyle ise bu rllya doğru! 
Zaten ben de insanların yer yü• 
zilnde bir değiJ, fakat birkaç 
kere ya,11dıklarını ıöyliyenlere 

rastgeldiın. Sonra benim aana ne 
dediği ui unuttun mu? Ben senin 
o aeyyaba çok benzediiini. elli 
altmıı yaşına yard ığın zamarı 
tıpkı onun ıribl olacağını aöyle
medim mi? 

(Arkatt .-ar) 

Jeb~l hezimetinden ıonra Js· 
neral Çang Su Liyang istifa et
miıtir. Yerine Jeneral Şan Kay 

~RiCA EDiYORUZ!~ 

... 

Çünkü kahkaha 
saridir. 

Salonda; halkın çıkma
sını bekliyen binlerce 
meraklı, içerdeki kalı
k aha 1 ara kendilerini 
kaphrıyorlar. Sokaklar 
da yığın yığın doluyor. 
Kendinizi içeriye gi
rinciye kadar tutunuz. 

BABIM BENİ ı 
ALDATIBSA! 1 

ALEMDAR'da 1 
devam ediyor! 

Matineler (Cuma) 12· 2· 4·6 
~-_.gece 8,15-10._ _ _, 

Filmlerin en zevklisi - En 
eğlencelial 

YAVRUM 
• Baı rolde 

FERNAND GRAVEY 

Japon Tayy•relerl Faallyette 
Tokyo, 9 - Japon tayyar .. 

leri dlln bnynk Seddin iç tara
fındaki Şikoçengj bombardıman 
etmitlerdir. 

~SALON~ 

BOŞALTILACAK 
Çünkü halkın 
izdihamına mani 
olmak için bu 
en kestirme 

tedbirdir. 

KARIM BENi 
ALDATIRSA 

Kadıköy H A L E 
Sinemasında Pazara 

kadar oynıyacaktır. 
Vakit Yokl 

Cuma matineler : 12 - 2 • 4 • 6 

~--~ Geee t 8,15 • 10 .---~· 

NERON ...... 
•••••• EM(L JANNINGS 

QUO VADIS 
~---• filminde ~---~ 

-
Mtine 

BugDn 15,30 
akıam 2t,30 da 

bnbutlıl~ 

~ehirTı"yatl'Dlll 

Büyük 
Kahkaha rekorunu kırıyor iKRAMiYE 
MELEK Opereti 

ıııııımıııııı 

llLll 
Sinemasında ... .a--'P UMUMA 111111111 ~ 

-
' BugUn : Bütün lstanbul halkı 

Ceneral SAMSONOW kumanda!tındaki Rus ordusunu mahvetmiş 
olan Mareşal HlNDENBURG'u 

TANNENBERG HARBİ 
muazzam harp filmiotJe görmek üzere 

OPERA Sinemasına 
~---------_. koşacaktır. 41-------·---~ 

Sinemanın en güzel yddızı • Sinemanın en güzel filminde 

MARLEN DIETRICH: s AR 1 s 1 N v EN Ü s 
ELHAMRA Sinemasında misilsiz bir muvallakiyatle göslarilmektsdir. 

"1;;:11•----~•'•'•:m11n~r.-a--••• lılveten: Dllnya ha•adiılerL ·-------------r1 
O-EM JWEt M*FRf 9 

MAJ i K'te~::::~:~ FEDAi DONANMA! Mevsimin en dahşetli 
ve hariku1adc filmi 

bugün 
Görülmemi~ tahtelbahir bombardımnnları 1 Berhava edilen muaznm gemileri Hassa41 l'd kalbin gizli aık macerası!.. lıAveten Radyo dllnya havadiıL 

'• BugUn saat 11 de tenzilltll matine. ' 
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İNGILIZ CASUSLARI 

Banka Çekini Uzattı 
Bunu Maaşımıza Mahsuben 

Corç Size Gönderdi 
Mister 

-32-

- Ben bu vıziyet kartı•ında 
Omf tıizliğe düşüyorum. 

- BilAkis benim ümidim 
kuvvetleniyor. Sen keadinJ hazır
ladın mı? 

- MükemmeL . 
- Neler hazırladın ? 
- Senin işin• yarayacak çok 

mllblm şeyler. 

- Muvaffakiyetimize hizmet 
edebilecek şeyler mi? 

- Haz rladığım ıeyleri bul
mak başlı baş.na en mllblm 
muvaffakiyct. 

- Göremez miyim ? 
- Öyle şey burada durur mu? 

Onlara evdeki klimesin bulunmaz 
bir yerinde sakladım. Sen bu 
tar ftao emin o larak işini g6r. 

- T eli{rafı keıide ~dince 
onlarla birlikte gelecekain, 
değil mi? 

- Tabii o pllnları da bera• 
ber a-etireceğim. 

- Peki baş~a bir diyeceğin? 
- Ha 1. Az kalıın unutuyor-

dum. Ankarada ben ıeni ziyaret 
edecek deği .im. Kat'iyen aıinalık 
yok, yalnız plinlan mahfuz ve 
mazbut bir paket halinde bulun
duğunuz oteldeki hizmetçinize, 
size ait bir hediye ıibi Yere
ceğim. 

EnYerln ıon ıözlerl fikrlml 
altüst etti. Enver ile öyle bir 
yerde biç görüşmemek filhakika 
laabet olurdu. Fakat pllnları 
otel hizme:~Jne bize ait bir 
hediye szlbi b rakmak ? Ya biz· 
metçi bunları açarsa, ya baıka 
bir •ul tcaadiif olur1a? Fikrime 

bakışla bulunduğumuz yerin teh
likeli vaziyetini anlatmak istiyor
dum. 

Greta, hafif bir çay içti. 
ıonra: 

- Yalmı ııkıld1nıs, ıaliba, 
ka'kalım, dedL 

Bat lıaretile muvafakat ce
v• bını verdim. Tokatlı yanın 
önOnde kapalı bir otoya atla• 
dık. Greta, mutadı yeçhile bana 
hiçbir ıey ıöylemeden ıoföre 
emir Yerdi: 

- Bizi Fatihe kadar gezdir-
dikten ıonra geriye getire-
ceksin 1 .. 

Bu, bizi takip edenleri ıaşırt• 
mak için takip edilen bir usuldll. 
LUzumıuz yere Fatihe kadar bir 
otomobil gezintisi yaptıktan 
sonra Perihan eokağmdakl apar
tımammıza döndük. 

Greta, her zaman olduğu gibi 
on dakika içerisinde bntun evi 
dolaştı. Salonun penceresinden 
uzun, uzun ıokağı tarauut 
etti. Yanıma oturunca: . 

- Size yeni bir nzife 
getirdim, dedi. 

Hayretle ıordum ı 

- Yeni Yazife ml ? 

daha 

Casus kadın bu •uale cenp 
Yermeden, çantaamdan çıkardığı 
bir banka çekini bana uza• 
tarak: 

- Bu bizim baklumız, dedi. 
- Kim .erdi? 
- Maaşımıza mabıuben iki· 

mlı için Miıter Corc ıize gön· 

derdL 

bin tUrlll tehlike geliyordu. ,~-~~ ~-~- ---""'!"'!!!!""!'!'!!!"""""-~~~ 
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Epeyce düşilndilm, nihayet 
kararımı verdim. Farzedelim kl 

paket açılm f, planlar görlllmUştO. 
Bundan bana no bulaıır. Bir 
dil~manlık ıçın bırakılmadığmı 
kim iddia eclebilir ? Bütün bun· 
larla birlikte b rakılacak pllnlar, 
zaten htikümden sak ıt mevaddan 
ibaret değil mi? O halde bunda 
ne mesuliyet var ? Nihayet bir 
srUnlUk ıorıudan sonra pllnların 

b l h ,,.,.---.,------'!!""!"'- ~----------..-.. atta ma iyeti anlaşılacak de- - - ., 
ğil mi ? Eııvere tereddOtıUı SÜN P Ü S T A ' 
cevep Yerdim: 

- Pek aUi ..• DnınndOgtın 
ribl olıunl Dc:dinı, 

"" Tokatlıyanın sessiı bir kö9e
slnd4' bekliyordum. Muayyen 
Taktin geçmiş olmasına rağmen 

Greta hentiz gelmemişti. Bu 
ı•cikme beni meraka dn~nrdn. 

Kendimi oyalamak için ikincl 
bol limonlu çay ıımarladım. 

Saate baktım, muayyen nkti, 
yarım aaat s_;eçmişti. Başımı kal· 
dırclığım zaman Gretayı kar,ımda 
2'8r-dürn. Şeytani zekAsma delil 
obrn kllçUk parlak gözlerile bana 
hakı) or ve gülüyordu. KUrkllnll 
çıkardı yau ma ohırdu: 

- No h11her, dedi. 
Hiçbir cev.tp yermeden göz· 

)erinin içine bakıvordum. Bu 

'!i 

Ye.mı. Myaat, Hnadia we Halk 
razetui 

idare: tıtantıulı Eıkt Zaptlyeı 
Çatalçetm• ıokağı 25· 

Telefon ı lıtao bul - 20203 
Poata kutuauı lııtanhul - 74t 
Telgrafı lstanbul SONPOSTA 

1 
ABONE FlATI 

1
' T0RKIYE ECNEBi 

1400 Kr. t Sen• ''lCı Kr 
750 • e Ay 1400 • 

ı- 400 " 3 . ... 800 • 
160 " t .. 300 • 

1

'.: Gelen evrak geri werllmez 
'

1 Ut.nlardAıı me1'uli7et alınmu 'I 

cenp lçln meltupl an (S) kV111lak 
Gol tı&nıl llılmdır. 

Adres detl9tlrllmeıt (20) kV11ftu. 
Gaaetemlsde pluaıa rula ",...._ 
.... U.1111111 .. 1a1ua ........... 

alttl.r. 

Bu emre ya11h çokl tetkik 
etUm. YUı lıterling" 

- Bu ikimizin 
Madam, dedim. 

maaı• mı 

- ikimizin maaıına nıah· 
subl)n. 

Hiçbir cevap Yermedim. 
- Evet Mister Corc bize 

yeni bir Yazif • daha verdL 
Hem çok mühim, dedi. 

Merakla gözDne bakıyordum. 
O izah etti: 

- HtıkQmet Rusyadan 20 
ile 30 santim arasında tahavvül 
ed.,n muhtelif çapta bir sttril 
top mubayaa etmi9. Te~kilAtımıza 
biJdiriJdiğioe nazaran. lüzumu 
halinde ( •.••• ) boğazının •eddi 
için bu toplar aatıo alınmıı ve 
( ...• ) boğazına yakın olan ( •••• ) 
ye götUrUlmllştür. Bu topların 
mubayaa miktarını, çaplarını, 

nevilerini, nereye götllrüldükle· 
rini tamamen öğreomiye ve bil· 
dirmiye memuruz. Ayni zamanda 
fabrikaları hakkında da muf aı· 
tal mal6mat iatiyorlar. MUmkDn 
olursa bundan da istifadeye 
çahıacağız. 

Biraz dUtilndükten aonra, 
tane tane cevap verdim ı 

- Bir seyahatte blltnn bu 
milhim f•ylere temH etmek, 
bizim için mühim Ye elim bir 
tehlike tevlit edebilir. Bütün 
itleri bir anda bitirmek ? 

- Kendimizi tehlikeye ıok
mamak ıartile mümkün olanı 
yapacağ ·r, ıiz merak etmeyin, 
Uzülmeyin, dedi. 

Ağır bir yDk alt:nda kuvvet• 
ıiz, eziliyormuş gibi kalmıştım. 
Bu ne çirkin bir macera idi. 
Vazifom gittikçe müşküJleşiyor, 
bu vaı.ıyette casusları atlatmak 
ımlc{ms z bal alıyordu. Ben buıı· 
lan oüşünUrken, Greta ıordu : 

- Yarın hareket ediyoruz 

değil mi? 
- Tabii, yatakh vagon bile-

tini ald.m. 
- Nere si için ? 
- Gideceğimi:a yer Ankara 

değil mi Madam ? Dedim. 
Belirsiz bir tebessümden 

aonra: 
- Eskişehirde de bir iki 

günlük işimiz vardı da .• 

- Eskişehirde mi ? 
- E\ e c oradaki bazı istihba· 

ratımızt tevsik etmek ihtjyacın

day ,z. 

- Ne gibi Madaın? 
- Fikri ile arkadaımın ora· 

daki askeri tayyare adet ve 
levazımma ve bilhassa ce ane 
mıktarıııa ait malumatlarını bir 
kerre de mümklhı olursa, biz 
tetkik edeceğiz. 

- Size bunu kim eöyledi? 
- Mister Corc cenapları em· 

rettiler? 
Bana neden ıöylemodi!er? 

- 1 ı. .. 
- Eıkitehirdo kalmamız c•İ• 

Cleğildir Madaml 
(Arka ı n~rı 

Mart 10 

BİKiYI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Hüs•gi• Zelcl 

SAGNAK 
Atıf Bey çok ıevglll kanıının 

karııaında ikindi kahve albıını 
ediyordu. 

Beı senedenberl eYll olduk• 
ları halde, temihayı bAll lzdivaçı 
larının ilk ıtıntınde oldup ıibl 
ıeviyordu. G6zlerlnl ıevlyorı, 
dar çehre1lııl te•iyor, çocuk 
burnunu 1e•iyor, amberden munu 
gibi duran tenini Hviyor, inci 
gibi diflerlnl teYiyor, kınak vtı
cudun.u seYiyor, nazik, kUçUk 
ellerini teviyor, 1eriyor 1eviyor
du... Semiha gl.11se bakar, ılgara 
içse bakar, yeıe bakar, uyuıa 
bakar, sokağa gitse bakar, ıelH 
bakar, bakar, bakardı. 

~t• timdi da ıokağa çıkmak 
için hazırlanmıt bir yaziyette ıa• 

londa.. Kulağmın Ostünde, koıtll• 
münDn renginde, kadifed.sn ya• 
rım bir tapka; elinde, eldivenle• 
rinio reniİnde kUçllk bir çanta 
var .• 

Kocası. keyifli keyifli kari11nı 
baştan ayağıl kadar sUzDyor: 

- Ne kadar gOzelıiıı. Se• 
mi hal 

Semiha bir kahkaha ile cevıp 
veriyor: 

- Amma. 
fakirim. 

o derecede de 

Ve koca11na el çantuını fır
latarak ili.ve ediyon 

- Tut.. içine birkaç para 
koy.. On param kalmadL. 

Atıf Bey, çantayı tutuyor, 
cüzdanını çıkarıyor, cepleriai ka• 
rııtırıyor •• işte ''yOzlük., bir ki
ğıl. itte bir ıllrll tek liralar ••• 
lıte bozukluk ••• 

Semiha, teıekktır ediyor Ye 
kocasma gllzel bir mllklfat buse
si uzatıyor. Sonra, eıikte, kapı, 
ıon defa olarak doatça bir lf&• 
ret için açılıp kapanıyor. 

Ne gUzel kadınl teni pırıl 
pırLlt giSzleri gnlüyorl 

lşte bu sırada, cama, kuvvetli 
yağmur damlaları dll1tn.. Gök 
yllzllnll bir libze karartan bir 
bulut, birdenbire, ortalığı tufana 

çevirdi. 
Semiha: 
- Ne olursa olıunl dedi, 

yine gideceğim. 
- Alay ediyorsun. Beı da· 

kika bekle, canım timdi geçer ••• 
Zoraki beklemiye razı oldu. 

Kapıya en yakın bir koltuğa 
iliıti. Kllçllcl\k ayaklan sabırsız· 
!ıkla çırpınıyordu. Bere1'et ver• 
ain ki yerde kalın bir halı var. 
LAkin asabi bacakların üzerinde
ki etekliği, bir kanat gibi. .. 

Mütemadiyen ona bakan A
tıf Bey, bütün bunları notetti. 
Dudaklarının hllküldUğOnO, göz· 
lerinin hain hain penceredeki 
yağmur damlalarına baktığını 

gör dil. 
Yağmur mtitemadiyeu yağı· 

yor ye hava, açılacağı yerde, 
büsbtHün kararıyordu. 

Seıniha yüzünU bir az ekıi

terek: 
Görüyor mısın? Dedi, 

o zaman çıksaymııım, daha iyi 
edecekmişim! 

Abf B. yavaşca •ordu: 
- Niçin acele ediyorsun? 
Semiha, tebeasilm edebilmek 

için kendini zorladı ve omuzlan• 
na silkerek: 

- No bile.yim I DedL Huır 
giyindim de.. 

1 
- Doğru, bu da bir ıebep •. 
Genç kadın gUlmlye baıladı. 

Fakat Abf Bey, onunla beraber 
glllmedL Gitti, pencerenin birin! 
aç,. Yağmur, yllzUnll kamçdadı, 
buna rağmen, o afkq tetkika 
batladı. Sonra kan11m11 JamD& 
ıelırek: 

- Dinle, Semih•, dedi, beni 
beklersen liyl ederaln.. Benim 
otomobil ıaat Oçte gelecek •• Ya• 
al yirmi dakika sonra.. lıtediiiD 
yere götllrllrllm, .. nL .. 

- Hakkın Yar... Seni bek
lerim ... 

Bununla beraber bAlA ıurat 
atıyordu. Ayaklan çırpınıyor, 
gözleri hain hain yağmura ba• 
kıy ordu. 

Otomobil reldiğl zaman, ıağ
na~ devam ediyordu. Atıf Bey, 
evın kapı•ından otomobile ka
dar 11yarım ıapkah,,yı 9emılyo 
lleı himaye etmiye mecbur kaldı. 
Kendisi de yanına oturarak 
ıordu: 

- Eh. timdi nereye? 
- Sergiye, Atıfl 
Sergiye mi? Demek resim 

ıergiıine gitmek için deminden
berl •abıraızlıktan kaynıyordu? 
Aı kalıım 
• "H 1 1 ayır, ya an ıöy Oye>raunl 
diye haykıracaktı. Kendini go'; 
tuttu. Belki de, arkadaılarına 
aöı vermiftj. Fakat, her halde, 
Atıf, ne olacağını anlayacaktı. 
Şimdi, oda aabırsızlıktan kaynı

yordu. iki Uç defa, hiç te ııcak 
olmadığı halde, alnındaki teri 
ıildi. Bu bir neYI ıöıyap idi. 

• Semiha 1ergiye ıirince, Ahf, 
otomobili glSnderdL Kamçı gibi 
inen yağmur alhnda beı on adım 
yllrlldll. Sonra bir takıl çağırdı. 
Şoföre 011 hra Yerdi ı 

- Bir kadıni takf p edeceksin.. 
Birazdan, Sana lıaret ederim. 

Ve otomobile girip bllzüldtı. 
Semiha biraz aonra aJellcele 

çıktı. Ve iki otomobi~ blribirini 
takip ederek koımıya başladL 

Atıf bir iki dakika ıonra 
herıeyl 6ğrenecektL. Hem do 
ne çabuk 1 Bir eağnak klfi 
••imişti! 

Şişliyi geçtikten ıonra, haYa, 
birdenbire durdu. Yağmur keıildL 
Bulutlar parçalandı. GUnet. dUn· 
yaY.a eski renalnl, eıki anıelliğinl 
verıyordu. 

Bu •ıık Ye ankunet. Atıfın 
perişan olan nıbuna ıifa verdi. 
Or1larda ııe arıyordu? Ne öğrene 

· cekti? Birisini mi öldürecekti?. 
Kendi Kendine: 
" - Hayır, dedi, bir aağoak 

için bütün bunlfr•, bntnn 1aadetl 
bozamam... " O " Çok güzeli ., 

" O " ••• Karısı ve yahut ha· 
yat•... Şüphesiz, kalbinde bir 
olan ikiai de ... Taksiyi durdurdu. 
Hafifçe yere ııçradı. Ve toförll 
şaşkm bırakarak batını çevirme-
den omdan kaçtı ... 

#C 

8f ykoz Bag~arı 
Tarihi bit fÖhretl haiz olan 

Beykoz baj" ·annın yeniden ihyası •• 
üı.üm yetitt ritme.si için bazı milte
tebbiıler tımdiden haıurlıklara baı• 
lamışlardır. 

latanbulun bir mevalmlik Cb.ilm 
lht:7acıru temin edebilecek kudr•lt• 
olan bu hatlara bu .. ne )'enidea 
birçok çubuklar dlkilee•k• neflı 
mahıul alın ma11na bilhau• ebem~ 
miyet nril•cektir. 
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Amerika, Fransa Ve lngılfere 
Yeni Zırhhlar Yapıyor 
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