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Halkın Se~i J 
Öz Türkçe 

Hareketi 
. . ........ ~. . 

Çok Şık Ve Neş'eli Bir Hanım 

Günün Tarihi 

Yeni Bir Hastane 
Tesis Ediliyor 

Tütün inhisar idaresi De 
Bir Depo Aldı 

Dnfmtz:n ecnebi kelfmeltrden 
arapça ve acemeeden, kurtulması 
Jçjıı bUyUk bir haaı)e yapıldı. Bu 
buııııta balkım~s dl7orld: 

Faik Bey ( Betiktat Sereneebey 
7okuıu 16) 

i - Si7ad kaplt01Hyonluı kırdık. 
Fakat dıUmis bAIA Arap 'Ye Acemin 
1alhna lından kurtulamadı. Yaradılış• 

tan beri büyQk dnletier kuran TGr• 
8'.0n ~ok HD8'İD bir dil haı: inHI ••r· 
dır. Sultımlar de.rinde as dlllmla 
ihmal edilmlt bunun 7erloe BıbıAlinin 
çetrefil di.J kaim olmu;tu. Son dil 
hamleleri bt kili aava,ı kad:ır mQ
bim dir. DOtmanı Akdeni:se d6kt0k. 
Arapça Ye acemce kelimelen de adıın 
cleıyuıoa atacafız. 

"" Cndeı Bey ( Anactoluhtun !aırl 
Pata .kOtkilnde J 

- bea Bayburt'.uyam. K6yferf.. 
milde, ninelerlmi&ia dilinde öyle az 
türkçe keliQJel•r nrkl bul'OnkG me· 
deni ihtiyaç!ara tamamen lcufılıya• 
b:lir. DU cereyanı bize bayi• ısa ke
limeleri bulacak Ye ecnebi kelime• 
lerln 1•rine koyacakbr. Halk bGk4-
meti artık d:lile konuıacaktar. Kut 
diline benziyen Oıma.obcadaa çok 
tGldlr kurl11la1oruı. 

* Hflseyfn Bey ( Ç&1'flkapı 28 ) 
Eakldın bir lı için bir hükGmet 

cfafr .. lne atrardılc da milnn•erleri· 
mlı.ln konuıtuldannı ıor)a anlardık. 

Şimdi 8.ır.ı açık Türkçe ile 7aıulmıt 
ilmi yıııl•n bile kolayca anb7a bill· 
JoruL Gaıete •• kitap okunmıyor 
diyorlar. Eter Bz dille 7a:ıı:dH emi
nim k1 okur yazarlarımıun hepıi ki- . 
tap •• l'H•t•lerl yatma ederler. E.. 
ki •oltaların tamtırakb, galralell, 
tecwltll, llAlll ılSz'erlnl dinlerdik de 
dilimizin ne kadar zor anlapbr bir• 
ee1 · oldu}ana bOkmerfır-lilr. Meğer 
onlar Türkçe değil Arapça, Acomce 
konutur!armlfe Bizi fU dildea kurt.
raolardaıa alllh uzı olıua. 

* falk Bey (Galata Topçular caddeıı18) 

D.l:m z temizleniyor. Birkaç sene 
ıonra Tı:rkçe'nin de diter medeni 
diller gibi mu:uzam bir kamuıu ve 
lGgati olacaktır. Arbk çocuklarınus 

~z yurtta öz dllla konuımal fo.k&· 
nını bulacaklarJar. Bu.ıun için çok 
H•lnlyorum. 

ltriyatç•larm · lstedikrari 
ltriyat aaaay:clleri Sanayi Blrli

wfnde bir toplanb yaparak ıtr!y.atçı

lığan u§'r ad ığı baZJ zorlukları l'Örü...
mü t 'erd ir. 

Toplantıya bOy\11& ıtrlyatçı iann 

hemen hepsi lttirak etmit erdir. 
Bunların ıö7leditlae ıare, Tıcııet 
Oda1ma kaydedHen bir kıaım ıtriyat
~· ar odadan aldıkları makbuzla 
Müıkirat İnhiurından bp'rto almakta 
n karıtık ıtriyat yaparak bilyillır 

ıtr:yatç.lari · rakabat etmelıı:tedırler. 

Bu muz. t rakabetia Bnilno reçmek 
•e kınıık ıtriyat J&pılmanna me7-
dan vermemek iç o fenni ehli7et Ye 
kabiliyeti olmıyanlara lıpirto nr4J
••mea1 temuual edilmektedir. 

• 
Suçlu iskemlesine Oturtuldu 
Meğer Hırsızlıktan Sabıkası Da Varmış! 

Dlln Adliye koridorunda ceza mıahkemelerl 
8nlbde çok tık Ye güzel bir hanım aeı•o içinde 
~ed:ıiyordu. Bir arahk mi.lbaşir bağırdı: 

- Pakize namı diğer Halime hanım. Kamil 
efendil Bu hanım mübaıirin davetin• icabet etti, 
ıerbeıt Ye pervasız adımlarla birinci ceza mabke
meıinia ıuçlu mevkiine geçti ve duruşma batladı. 
Beyoğlunda T akıimde ( S ) numnrab evde oturan 
Halime veyahut Pakize hanım (18) yatında oldu· 
ğunu ve iki defa airkattan ıabıkaaı old:ığunu söy· 

ledi. Kadıköyllode Kuıdilinde oturan Klmil efendi
nin Fırlaota iğnesini çalmak cürmile ıorguya çe• 
kilen bu genç hanım: • Ben Klmil Beyi tanımam. 
Birkaç defa yolda benimle konnımak istedi. Kız· 
dım, bunun için de iftira ediyor.,, dedi. Bunun 
Dzerine ıabitlerin çağ.rılmUJ için mahkeme başka 
bir gllne bırakıldL 

Bundan baıka d6n Ağ·r ceza mahkemeıindo de 

Seyyah Geldi Bir Saat 
• 

tıç kadın hıra zhk cllrmile aorguya çekildiler. Bunlu 
aalakaMardan Hatice H. ile iki kadın arkadaşıdır. 

Hatice Hanım'la arkadaıları geçenlerde Kadı
k&yllndo Haçik Dilberyan Efendinin manifatura 
mağazasına gitwiıler. Tezgahtara bir çok kumaşlar 
çıkartmışlar, beğenmemiıler ve gitmitler. Tezgihtar 
kumaşlan kaldırmca iki topun yeri açık olduğunu 
ıörmüştür. 

Bu ıırada poliı memuru Ahmet Efendi Hanım• 
ların koltuklarının alt oda taııdıklan eşayadao tilp
helenmiı ve kendilerini yakalamıştır. BilAhare polise 
mllracaat eden DiJberyau Efeodl bu kumaılan 

karakolda görmtlştUr. 

Dün Ağır cezada bu haoımlann mohake:neılne 
baılandL Han1mlar .. polisin bize garezi vardı. Onun 
için bu kumaşları bizim diye gösterdi,. dediler. 

Reis iJabitlerio çağrılma11 için muhakemeyi talik 
etti. 

Fakat Dolar Geçmedi
ğinden İş Olmadı 

ihtilafından 
Türk Pamuğu 

Japonya Mühim Miktarda 
Pamuk Al.acak Çıkan Dava 

TntOn lnblıar Laresl turada ho
ra~a datınılc b 'r halde buluna• 
depo ..,. imalathanelerini b:rkaç ba. 
7Glr mUe11eHde toplamıya karar 
YermitHr. Bunun için de Duhaa 
Ş rketi tarafından Oıküdarda ••nlee 
(460) bin J.ra1a 1::p fa, bllyük depo 
•• imalithane7l ( 22.0 ) hin llr•J• 
ıabn almı4ta~. Çapadaki eYkafu:. 
ekıik kalan baatane•inde bulunar. 
tütlha lmalltbane•l lle Top'a4andakl 
depo bu binaya nakleoUecektfr. 
Paşalimanındald dtpo da Topta;ıne 
taıanaeakbr. Bu ıuretle Tütün fnniaar: 
bina kiralarandan bü.vak bir ta•uruf 
temin etmit olaukhr. Vakti e hı .. 
tabane olarak lıazırlanan Çap~dakl 
binaya da Sıhhiye Veki eti hastan• 
haline koyacaktır. Buraaı yapıldıktaa 
ıonl'a fıtanbul haataoe ııkıntıundaa 
kartulacakbr. 

Tahvilat Flatleri 
DGn tabvillt boraaaında dDyun ... 

DluYabblde 61,5, mUmesail Anadofw 
51,5, Anadola biHe eenedi 44, Aaa
do u tabvll&b 23,60, Rumelı ı·mf!n• 

diferl 6,60 daa muamele ıBrmilfUlr. 

Kur'an Tercümesi 
Tercüme işi Abdülkadir 

DDn Hollnda bandıralı Sta· 
tendam vapurile ıehrimize 300 il 
mlltecaviz Amerikalı ıeyyah gel· 
mittir. 

Dün Asliye Birinci Ceza Mafı. 
kemeıinde aabık Kad köy Mal· 
müdürü SalAbattin Beyin ihmal ve 
terabiden ıuçlu olarak muhake
mesine devam edilmiştir. Hadise
nin mahiyeti ıudnr: Malmüdür
ltiğil memurları bir borçlunun 
mallarım haczetmişler. Halbuki bu 
mallar başkasına aitmiş. Asıl mal 
sahibi ist ihkak davası açmış ve 
icran n tehirine de karar almışt r. 
Bu karar MaloıOdürlüğüno sabah· 
leyin ıaat on buçukta tebt:ğ 
edildiği halde memurlar satılacak 
eşyayı gidip almışlar. SalAhattin 
Bey bu kararı acele kaydile havale 
etmediğ: için suçlu gösterilmiştir. 

Beye Havale Eciildi 
Ankara, 11 (Hususi) - M .. 

arif Vekileti Eyllp türbesindea 
eaki Tilrk Ye islim eserleri m6e 

TOrk pamuklannıo Japon fab- :ıeıine gönderilen uygurca ter-
rikalarıoda kullamlıp kullanılama- cnme edilmiş Kur'amkerimio tet-

Bundan baıka Alman bandı-
ralı Kolombns vapuru da 400 
k~dar fngiliz ve Alman ıeyyabı 
getirmiştir.. Misafirler dUo geç 
vakta kndar şehrin muhtelif yel"' 
lerini gezeıek avdet etmişlerdir. 

Bir kmm Amerikalı seyyahlar, 
doların borsamızda muauıclesi 
olmadığından ve elde mevcut 
dolarlarını Türk parasına tahvil 
edetnediklerin~en vapurdan daşa· 
raya çıkamamışlardır. 

f çki Mücadelesi 
Yeşil Hilal Cemiyeti ispir

tosuz Şarap Yapıyor 
Yeşil Hilal Cemiyeti içki ile 

mOcedele için ispirtosuz farap yap
tırmıya karar vermiştir. Avrupa· 
nao birçok şehirlerinde t.abam· 
miir busa11 imha edilerek ispir
toıuz taraplar yapılmaktadır. 
Cemiyet bunun için bir İsF irto 
mlUebauıaına mliracaat etmiıtir. 
Bu müteha111s tetkikabm yaptık
tan aonra cemiyete raporuna 
yerecek ye derhal Avrupadan 
makineler getirtilerek ite batla· 
uacaktır. 

Salibattin Bey, kağıdın kendi
sine bir bu~ukta geldiğini söyledi. 
Muhakeme defterin ve ıahitlerin 
getirtilmesi için başka bir güne 
bırakıldL 

Oturan Vapurlar 
Birkaç gUo evvel Bu!caada 

3nlerinde karay' oturan İtalyan 
band rah Tritone vapurunun, et
velki akşamdan itibaren LAvalt 
tahlisiye gemisi taraf ndau kur
tarma ameliyabna ba,lanmıştır. 
Karadenizde oturan Ruı banda
ralı Harkof vapuru iıe Adalet 
iıimli knçnk bir yapur ve Rualara 
ait bir buz. kıran gemiıinin yar
dımile kurtanlmaktadır. Tritone
nin mOrettebatı gemiyi tamamen 
terketmişlerdir. 

yacağı hakkında Japonlar tarafın.. kikile bir eser halinde ne~rine 
dan yapılan tetkikat mfiıpet Dl• karar yermiştir. Ba eseriıı haZJr-
ticeler vermiıtir. Bunun Ozerino lanmanaı, 6tedenberi dil iıle-
Japonlar Türkiyeden külliyetli rile de meıgul olan müzenhı 
miktarda pamuk almak iıtemekte mildllr muavini Abdülkadir Beye 
vo bazı tartlar ileri alirmektedir- havale edilmiıtir. Bu Kur'aa 
ler. Japonya iJo Türkiye araımda yedinci hicret asn iptidalannd• 
yakında yeni bir ticaret maka· Şirazda türkçeye tercüme edi~ 
velesi yapılacakhr. Japonlar pa• miştir. TercUmede dilmizi zen-
muğun takasa tAbi tutulmasını ginleıtirecek birçok csaalar 
isteme:.-te, bu •uretlo Türk pıa• vardır. 
muklatmın diğer pamuklara Afyon Piyasası Durgun 
rekabet edobileccğini söylemek- , Düo AHdoludan lıtanbula 24 
tedirler. nron n 125 cuvııl buğday gelml• 

İki Bakkal 
Yangın Çıkarmak Cürmile 

Sorguya Çekildi 
Dün Ağır Ceza Mahkemesinde 

Kmahadada kasten yangın çıkar
malda ıuçJu olan Aleko To Ago,. 
tina isminde iki maznunun· muha· 
komeıioe devam ettL Aleko •o 
Agoıtina bakkaliye dllkklnlarını 
on bin liraya sigorta ettirdikten 
ve içindeki etyayı kaçırdıktan 
sonra dük~Anr yakmakla 1Uçlu
durlar. Dün ıabitler . dinlendL 
Daha dinlenecek phitler Yard1. 
Hunun için mahkem~ talik edildi. 

iyi mallann klloau beş kurut nkae11 
b"t Anllmden Hlılmıfhr. Afyon yqı 
yapağı piyaaan iurgun dur. DOıa 
144 ba'ye Kühhya ve Bolvadhı 
harmanı tiftik 38 kuraıtaD muamele 
ıörmüıtür. 

Serserilik 
Yapanlar 

PoHı memurları batı bot pzeae 
lerl ebemmiyetll bir ıurette takibe 
ba,Jamıtt r. Po b bunları yakalıyaralc 
milddei11muml ip vermedted r. Dl11 
lsmail lımind• t:ılrialn in Birinci Ce
zada Hraeri lir cürmile muhakrmeal 
yıpdm ·ıt r. Mıhkeome famalll Ud aJ 
umumi bismetlerd• fab,mıya malt-
k6m etmiıtlr. Eter l•tanbul'da ken• 
diain• it bul••mH.. la-ra l ciYU 
willyetlerden bir • •• ı<Snderilcre• 
çahtbrı)aeakbr. 
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. . 
- O• dilimld derlerkİı11-

l 
.... Arapça.. 

1 
••• Acemce. .. 

ı 
_ Gibi rabancı kelimeleri de 

kvlaldarındaa batop atacal•& 
~ &.1-

1 

Haaan Bey - Ba kelJmefew •n 
rfbldlr aıl&im. E!imb.den bir tan .. 
aİD

0

D bile kurtulup kaçmaması lçhl 
dehllyecelderlml:ıdn kulaJırlarına dılt
btı. .. tu •kı .... ı .. ı.,.. 
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Herg 
Yalan 
Şayialara 
inanmayınız 

n 

.._ ________ , _________ . 
Tanzimaltan baıhyan vo ıer

pintisi bugüne kadar gelen bir 
•gizli dllşman taktiği,. yardır. 
TOrk milletinin rahatta olan fik· 
rlDi Ye emniyet duygusunu bu
landarmak. 

Bunun belU batla ıillbı. blr 
takım aılı fasla olmıyaa kara ha· 
bwlerl milletin masum yftreğine 

sokmaktır. Bu gibi ıayialar biç te 
ıe.liti rGzel ç ıkmaL DtlfllnOIGr, 
taı nabr, terli. lenir, ondan ıonra 
meydana çıkarılar. Silahlı dllfman 
ı&z 6nllndedir. Ve göı lallnde 
oldukça Türk için tehlike, endi
t• teıkil etmez. Amma bu çeıit 
dOfmanlık doğrudan dotruya 
nıillelia efkarmda, ruhunda Ye 

yolu ile giden işlerinde bir bula
aıldık meydana getirmiye çalqır, 
bu balamdan salgın maru ıibi 
tehlikelidir. 

MeıelA bir ıeferberllk. bir 
harp. bir iıyan. bir buhran 1&Ji
uı- yalan olduğu aala11Wıaya 
kadar- bir anda bDtDn meml .. 
ket havasını fesatlandırabillr. 
Örneklerini ç k görmilıllzdOr. 

Ordular bozulabilir, muntazam 
kalabalıklar çözül"bilir, mDeuu .. 
Jer yılolabiJir. Bu. nihayet muvak
kat kazalardır ki azimli bir mUlet 
için ea az zamanda telAfisi kabil
dir. Asıl ehemmiyetli olan f81 
.. ruhların paniklemesi., dir. V • ._ 
JAhaıs, fakat şuurlu olan dllımaa 
lıte bu nazik cepheye o bulanda
rıcıhk ailAhı i:e taarruz eder. 

DeYlet askerlik yoklama• 7a
par. Yapar a, milli koruDUf bak
ladır. Mali teobirler abr. Al.r ., 
.on para " iktıaat clet-rlal ko
rumak hakkıdır. Buntar bir harbin 
patlayacağına, bir baıka fellketin 
gelecejine ned~n lpret olawa? 
Herhanai bir ba\.ka dewlet de 
kendi hesabına kendi içinde bir 
takım hareketlere, tedbirlere , .. 
çer. Bu da onun hakkıdır, 

Bunlardan kötn iıtif ade etmek, 
rani bulandır c . lığa kalkıımak ... 
dece basit b ir düşmanlık defli; 
harekete geçmiı fill hiyanettir. 

TGrkiye. Cünıhuriyeti her ifiıı' 
açak yapan, sarih olmaktan bir 
dakika llrkmiıen sağlam Ye erkek 
clewlettlr. 

TOrkiye balkı kendi deYletf. 
aha konuımadığı ıevlere zerrece 
cleter Ye ehe nmiyet wermemell
dlr. K6Ul ıayial.ır ne kadar klldl, 

tonturaklı J örünürse g6r8nllln, 
halk bilmelidır ki bu; onun ıal 
ruhuna karşı yapılan bir hiyanet
tir. Halbuki hükümet miW ıuJbu, 
umumi emniyeti, geoit ve ukba 
çallfmaııın güzel verimlerini ko
nufuyor. Eğer ortada bir tehlike 
çanının çalınması llıımaelirae 
bunu gizli biyanetin eline Yermes, 
bizzat :kendi ç1lar. Çnnkll fa)'İa
larla değil hakikatlerle yOrllyen 
bir devletiz. Ha lkın kötll fayia
lara kulak asmaması hem ltza111 
laem borçtur. 

Bu milletin işlerini, ancak bu 
milleti idare ede ıler bilir vo dO
tllnllr. Onları binbir tecrDbeden 
10nra tan yan ve inanan bu mil
let bir defa d ı ha bilmelidir ki 
demirden sağ aını:z, silahlı ve 
ıillhıız müc:ıdeJeye her ıamao 
hazırız ve Lunun için ubah 
uykusu kadar m .ısterihi:z, ıakiniL 
Bununla beraber bulandll'ıcahfa 
kartı da tiddetuniz ve dikkatlmli 
tamdır. 

H klıntyett Kl 1 yyeı Aaa ..... 
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Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş-
tir. ,,_ ...... ..... 

Evlenenler 
Doğanlar . 
Ve Ölenler 

Son yapılan iıtatiıtik cet.el· 
lerine göre blltlln memleket da-
hilinde evlenme bAdia.,Jerl art• 
maktadır. Geçen bir aene arlan-
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Yeni Kazanç Liyihasında 
Yeni Tadilit Yapılacak 

Liyiha Bütçe Encümenine iade Edildi 
ANKARA, 12 ( Huıusl) - Millet Mediainin 

dDnkn içtimaında Divanı Mubuebat Eacllmeaıl 
maıbata11nın mllzakereli tehir ediJdiktea aonra 
kazanç vergisi llyihaaı menubahı olmuş, fakat 
Blltçe Encllmeni Mazbata Muharriri Galip Be1 
IAyihada bazı kelime ta.bihlerl japaca;anı bevan 
ederek llyihanm eacDmene ladeaıni talep etmiş, 
talep kabul oluamDf n IAyiba biltçı encümen no 
iade edilmiıtir. 

Bütçe encQmenl hafta IODanda kaıınç verglıl 

lllyihuını yeniden tetkike baılayacaktar. Encllmenin 
!lyiha llzerinde bazı tadillt yapacatı anlaıılmaktadır. 

TadiJlt yapılırken Edirne meb'uıu Şeref Bey 
encOmen mllzakereaine iıtirake dawet olunacakt.r. 
Llyiba Blltçe Encllmeninden aonra Adliye Ye Da
hi.iye encDmenlerinde de tetkik olunacak ve ancak 
nİlan ıonunda tekrar heyeti umumiye-ye ıelebile
cektir. Sa ı gllnll toplanacak olan f .rka 11'11 >unda da 
kazanç veraisi llyihuıoıa müzakere edilmul muh
temeldir. 

Gümüş Para Layihası Millet 
Meclisine Verildi 

Anlcıra, 12 (Huaıul) - Glmllf par• buılmuı 
hakkındaki llyiba Millet Meclisine Yerilml1tir. 

100, 50 Ye 25 kurutlak ıGmllf para 10, 5 •• 
1 kuruıluk nikel para, 10 paralık ta bronı para 
bubralacakbr. 

1 

mftf para çıkanlacakbr. Ancak 12 milyon liradan 
fazla buılacak rtımüt para mlktan Maliye Yekile
tile Merkeı banka11 arumda kararlqtar lacaktır. 
Yelli bualacak Dikel Y• bre>d para yekbu 7 .U-
1onu geçemiyecektir. 

Eualacak illaıllf paralar için yeniden mllbayaaıı 
icap eden madenler tercihen memleket dahilinde 
olmak Ozere beynelmilel piyau fiabna slr• Mali1e 
Y•klletince teıbit edilecek Ye ubn alınacaktır. 

Llyibaya ıan halea tedadlde bulanan 24 milyoa 
591 bin 218 adet birer llrabk evrakı nakdiye teda
.aldea kaldırılacak •• azami bu miktar kadar al-

Feysal Hz. 
iki Ay Sonra Memleke

timize G~lecektir 
Batdat (Hasmı) - Irak lurab 

F eyaal Hz. haziran ipti duanda 
bo1nk bir AYrUpa 1eyahatine 
çakacak ye bu •yahatte ilk resmi 
aiyaretini TOrldye'1• yapacaktır. 
Kıral Tllrkiye'den aoara muhtelif 
Avrupa devlet merkezlerine slde
cek, ReilicOmburlar n HOk6m
darlarla görüşecek, lrakın iıtildill 
ye Cemiyeti Akvama girmesi mll
nuebetile göıterilen hlllnO niyete 
ye izhar edilen biuiyata teıekkllr 
edecektir. 

Almanyada Yeni Bir 
Nezaret 

Berlin. 12 - Pruıyada "Halk 
pl'Opaganda nezareti ,. iımind• 
yeni bir nezaret yQcude aetiril
meaine karar •erilmiıtir. 

Meclise Yirmi 
Layiha Verildi 

Ankara. 12 ( HU1U11 ) - Hl
k6met mecliM 20 den faıla ka
nun IAyibua ta~dha etmiftir. 
Mahkemeler tetldlitı, AdU aici~ 
Adliye kadroaa•ula t.dillt ye 
bam makamların maaılanaa sam 
lcrua, aoy ach. u~erl bin, me.
duah koruma. .. biye mld6rleri
nin tayini iUretl. memurin kefalet 
kanunun bam ~addelerinin detif" 
tirilmesi. askerlik derıleri muallim
lerinin llcretlerl, temyiz mahkeme
ıinin Ankaraya nakli llyibaları bu 
meyandadır. Temyiz mahkeme
sinin nakline ağustoı batında 
baılanacakt r. 

Kambiyo Şefi Ôldü 
Ankara 12 (Huıuıt) - Mer

kez bankası kambiyo ıefi M. 
Akarabi buıDn ani ıurettı vefat 
etmiıtir. 

İSTER İNAN İSTER 

Balkan Konferansı 
Yunan Azalar lstanbula 

Geliyorlar 
Atlna 11 (Huıuıl) - B8krer 

te dördDncn Balkan konferan11mn 
ibıan için yapılacak toplaabda 
b Jlunacak olan Yanan murahh ... 
ları reili M. Paps Anutaıyo ile 
&t Arfiropaloa n mltderria 
Svolua pazartul sOnl Yapurla 
l.tanbula hareket edeceklerdir. 

Kalbi Sağda Olan Adam 
lımir 12 (Hususi) - Bornova 

da Hamdi Bey zade Namık Be
yin 13 yatındaki ofla Hamdi 
Efendinin kalbinin dcudunaa ut 
tarafında oldutu anla11lmıftar. 
Doktorlar Hamdi Efendi tberiD
de tetkikat yapmaktadırlar. 

İNANMA/ 
Bir lıt:\nbul ı-ueteslnde okuduk: 
• Vl7aaa ve Vl7aaa'la.ar bir çok •ahalarcla lataabal " 

latanb11l 11lardaa ber halde çok Uerldedirler. Fakat la.aabul'ua, 
•••' • t itibarile, bit aoktad• Vı1ana'd- ileride o:dutaau 
• mDHadenla.e • ldd"a ed•cetlıa. ller k edlyoraanua, det.T mi? 

• G eçen ırt• bir film • Jııraal H7recfe k .. Vlrau'm• mer 
bur bir kıakla ••hnealnl 1r6rdl a. Slattmactlar aat. .. nba lalal 
" a. kaaını ft.me aıam,ıar, , ....... kukla •n. .... lnaldaaJan 
ıGıterlyor:ar • 

b .. ına tld kiti dea•k.. Halbuld meeell b izim Hasım, Kar•,& 
per..ıulade, defli alb, lcalnnda on alta kıtı,11 bile tok batın• 
OJ••br, K.,.a1r1S:1 odıar, Hacı•at odur, Kar•slb'lln kanıı odıar, 
Hacl.at'ıa baremi odıar. Şarkt11 o a1S7ler, tefi o çalu, sll.erlal 
pla çala klSço}I o op•br. Arap odur, Anuanat od•, Balrsl• 
oıiu·, Acem odur, Ka11.,.l'll odur, baremata11 odur, B•beruhl 
odur, Tu:11u:1 Delıbı•lr odıu. Reıuıaklaade Tarçıa S., odur ye 
lllba1et Kula Nlılr ane •dlll'. 

• o kalabahk vı,... kukla •• hauhal s&llaee bemea 
slhalmde •• muka,.eeyl r•ptııa .. keadl keadJ.. MYladlms 

- Baada •- VIJaıaa'claa ııertct.rm r• ı. 

• Sahnede alh kulda, ıaluteala a.tGade, bldal.n .,.,taa 
altı kuklacı, aahneala arka11ada kuldaı.,. heıab.aa koauJ4111t 
luula .. erkek "çocuk •Jl'ICA alta lrialdaca d.U ..- ICalda 

iSTER iNAN iSTER iNANMA/ 

Y apıl'n tecrllbe mahiyetinde
ki iıtatiıtikler latan bul' da geçen 
ıeoe doğumlann mıktan 20,000 l 
mütecaviı bulundutunu, buna 
mukabil alenlerin ı 2,564 olduiu
DU g6stermi1tir. Vefiyabn ea ço
tu kalp hastalıklarındandır. 

Kalpten 1990 kifi &lmllıtDr. 
Bundan aonra en fazla wefiyat 
verem dendir. 

Verem vefiyab 1915 tir. 
Kanserden 442, bağlrnk n 

mide ha1tahld.rıadan 1139, tifo
dan 110, frenaldea 18 kifi aı
mllftUr. 

Tevfik Rüştü B. 
Ankara, 12 (Huual) - c .. 

ne•reden Yunaniıtan tarikile ı .. 
mire aelen Hariciye Vekili Tevfik 
RıııtO Be1 lımirde11 plırimiıe 
hareket etml,tir. 

Ticaret Odası 
lacaret Ofisile birleş

tirilecek 
Hazirandan itibaren l.tanbal 

Ticaret Oduile barid ticaret 
ofisi blrletecektir. Ba yeni teıek· 
klllOn laml •lktaaat BlrOIU,. 
olacaktır. 

Muhtelit Encümen 
Bazı Mebuslann Evrakını 

T.etkik Ediyor 
Ankara 12 (Huıaat) - Tef'" 

ldllb Euaiye n AdJi79 Encll
menlerl içtima ederek tef"İI ma
aunlyetlerinia kalclmlmUI istenilea 
ba11 meb'uılara ait evrakı Tlll 
encllmenlere •)'lrı1uıtır. Bu Tlll 
enclimenler tetkikat yapbktaa 
ıonra kar an Muhtelit EncllmeD 
Yerecektir. 

Matmazel Tina 
Babasile Barışmış 

Sewdiil Yam aktlrll M. 
Papaala Atiaaya kaçan milyoner 
M. Şor'un kızı Matmuel Tina 
babuı Ue bantlDlfbr. Matmuel 
Tina ıeYgiliainden ayrılmıtlır. e .. 
ba ve kızın lıtanbula hareket 
ettikleri bildirilmektedir. 

15 Kişi 
Vatandaşlığ'ımızdan 

Çıkarıldı 
Ankara, 12 (Huaasl) - Hoka

metten izin almadan batka tabi
lyetlere pmiye tqebbtla eden 
15 kiti yatandaılığımızdan bkat 
edilmiıler, muhacirlerden 15 kiti 
de yatandqlığımıza kabul olua
mutla rdar. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Mecllli dlln toplanmı1t 

mnzaken .1nasında Kapahçarıı
wn vt:.. tine temH edilmit, buı 
mllnakqalardaa aona yana t• 
laıaalmak Osen cel•1• aihayet 
•erUmiftir. 
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Memleket Manzaraları 

Bornova' da 
Yetiştirilen 
Meyvalar 

Bornova, (Hususi) - Bornova 
Zirnat mektebinin bu aeneki fa• 
aliyoti hor ıenodon fazladır. Mek· 
tebin yetiştirdiği, H.,ze, meyva, 
çiçek ve ağaç fidanlan ba1talık11z 
bOyOtnlmekte •e bu tllrlü laqa
rattan korunmaktadır. 

Yetiştirilen meyva Ye ıebze
ler, civar topraklarda yetiştiri
lenlerden hem daha turfanda, 
bom daha nefistir. 

Sabah, güneşin doğuşundan, 
lıtatışına kadar, mektepte traktör
ler, makineler, işçiler, mlltehas• 
ııslar buyuk bir intizam içinde 
çal şmaktadarlar. Aynı zamanda 
tal~beler için mOkemmel futbol, 
•oleybol sabalan yapılmııtır. 

Borno•a halkınan mektep m6-
düriyetinden blr ricaaı ye iıteğl 
Yardır. 0 da, ftı.llmcü, tntnncO, 
ıeytioci yer olan Bornovada ara 
ııra mektebin kıymetli mlltaba .. 
11ılarl tarafından bu mabıullerin 
hastahklardan Ye haprattan ko
run:nasa için konferanslar terti
bidir. 

Antalya'da 
At Vo Bisiklet Koşulan 

Yapıldı 

Antalya (Huıuıi) - Yeni aygır 
deposu ci•arında bir at koıuıu 
7apalmııt r. 

Taylar arasında yapılan birin-
d koıuda birinciliği Kınmla Meb
DJet Beyin, ikinciliği Zühtll Ef eo-
dinin taylan kazanmııtır. 

Yerli atlar araaanda yapılan 
ikinci koıuda birinciliği yllzbaşa 
Hi!ml Beyin, ikinciliği Gebzeli 
Sadık Efendinin atlan kaı.anmır 
lardır. 

COmhuriyet kotusunda birin
ciliği Tekeli Kadir Efendinin, 
ikinciliği Gebzeli Hafız Efeadinin 
bayvanları kazanmışbr. • 

Üniformala zabitan k01osunda 
birinciliği millaıim Hikmet Beyin 
ikinciliği Gebzeli Hafız Efendinin 
hayvanlan kazanmııt r. 

Birinci ha,.vanlar davul zuma 
Ue ıehirde dolaştırılarak teşhir 
edilmiştir. Birincilere •e ikincilere 
yUz liradan yirmi beş liraya ka· 
dar muhtelif mUkAfatlar verilmi~ 
tir. Yarıştan socra bir de velo .. 
pil müsabakası yapılmıf, bir~n~ 
liği ortamektepten Mahmut, ıkın· 
elliği mUvezzi Emrullah Efendiler 
kazanmışlardır. ----

Çankırı' da 
Muska Satanlar Bir Hafta 

Hapse Mahkum Oldu 
Çankın (Huıa.ı) - S.YUan 

Darence kazasından Yemliba ı .. 
DJinde bir adam, arkadqı Meh
met Mevlutla beraber ıebrimiıe 
gelmiı •e çarııda arapça muska, 
ilahi, hamail Ye bana mDmaail 
kitaplar 1atmıya baılamıılardır. 

Bu aatıı• Deberkoş, bileycl 
Mehmet, bileyci Bekir Klmil, Ali, 
Maraıl ı Ama Ali de ittirak etmiı· 
lordir. Bu adamlar ellerinde bu
lunan 200 parça kitapla beraber 
mah 1<emeye eevkedilmiılerdir. 
Muhakeme neticeniade bunlardan 
Y emliha ile Mehmet Mevlüt bi
rer haf ta bapıe mahk6m edil
mişlerdir. 

Şehir dahilinde aalAhiyeli ol-
mad ğı b ılde a .. rık earanlardaa 
vesika aranmıı ve vesika11 olmı• 
yanlarıo saraklan çıkarılarak fllP
ka ~iydirihniıtir. 

~ON POSTA 

E E 

Gönen' de ·Bir Facia 
Bir Mağara' da Kesilmiş Bir Genç Kız 
Kafası Bulundu. Katil Yakalandı 

Gönen (Hu-
susi) - Dere 
köyllnde bak• 

kalbk yapan 
Mehmet ağama 

kızı Haticeyi ay• 
ni köyden Hak· 
lu i11minde bir 

gonç bundan on 
ay evvel kaçumı~ 

tır. Bu kaçırma 
hAdiıeai üzerine 
lnıın b a ba11 
Mehmet Ağa na-
hiye merkezine mllracaat ede
rek ıikAyelte bulunmuf ye ayn
ca da G~nea mOddeiumumiliğine 
istida •ererek kızının aranmasını 
iıtemişti. Yapılan tahkikatta her 
ikisinin de Biiada olduğu anlaııl
mıf tı. 

On gOn eTvel Babaı·aka köyll 
ci•arındakl un değirmeninin ya
nındaki mağarada b•şı keıik bir 
kadın cesedi bulunduğu müddei· 
umumiliğe haber Yerilmiıtir. Ma-
hallinde yapılan tahkikatta bu 
cuedin bakkal Mehmedio kızı 
Katice olduğu teıhia edilmiı ve 
bap da yine mağaran n bir k6-
ıesiode bulunmuıtur. Genç bati
cenin, Hakkı tarafından ke1ildiii 
iddia edilmektedir. 

Düzce'de Bir 
Aile Faciası 

Dama dile Fena Vaziyette 
Bulunan Kadın 

Düzce, (Hususi) - Bılgır na
hiyesinin Y ağhhacılar köyünden 
topçu oğlu Mehmedin karııı bı
çakla yaralalaoarak öldllrülmilş, 
kocası topçu oğlu Mehmet ile 
kaiubil'aderi Şaban da ağır ıu
rotte yaralaam tlardır. 

Vak'anın tahkikatına müddei
umumilik •aı. yet etmiştir. Ôğ· 
renildiğine göre cinayetin ıebebi 
bir kıskançl ık meseleaidir. Topço 
oğlu Mehmet yatsı namazından 
avdet etliği 'zaman karısını da· 

madı llo fena vaziyette bulunur
ken cilrmllmeıbut halinde yaka
lamıı •e 6ldilrmllş, damadı da 
topço oğlu Mebmedl yaralamıt
tır, mumafih adll tahkikat u .. 
ticui henll:a Gğreoilememif lir. 

DUzc•d• aır Cerb 

Ollzce, (Huaual) - GllmOr 
oYa nahiyesinin Karaköy muht .. 
n Nur oğla Abdulalı, köy oda
aından evine dönerken ayni kay
den Solak oğlu Ali ile meçhul 
bir arkadaıı tarafından aAır ıu
rette yaralanmıştır. Ali Ye meç
hul arkadqı kaçmışlardır. Jan
darmalar tarafından takip edil
mektedirler. 

Bındırmada Bir MahkOmiyel 
Bandırma (Hususi) - Bandır

mamn Livatya bağlarında ko
yuncu Akif pehlivanı öldürmek• 
ten suçlu korucu Ahmet Ağırceza 
mahkemesince bir ıene bapiı 
cezasile ( 300 ) lira tazminata 
mabk<km edilmiftir. - M. M. 

annenden lalP manz .... 
Maznun Hakkı ile arkadap 

Halil hakkında tevkif karan ve
rilmiıtir. Evrak tahkikat hAki~ 
liğindedir. Tahkikatın neticeıl 
bOylllc bir al&ka ilo bekleumek• 
tedir. 

Gönende Semavi Bir Hadi•• 
G&nen (Hususi) - Burada 

pazartesi g~cesi fevkalade garip 
Ye aema•I bir bidise olmuştur. 

Saat 2 l de tebird.s ıiddetll 
bir aramh olmuı Y• bu aaramtı• 
yı bir kaç dakika devam eden 
Ye adeta gnndilı.ll andıran bir 
aydınlık takip •tmiıtir. Bu aydıll4 
lJk esnasında havaya b~kanlu 
temada gayet bllyllk ve ren&I 
renk ziya huzmeleri netroden 
Ye adeta bir tayyareyi andıran 

rarip bir ciımln 
dilımekte oldu
funu görmöıler
dir. 

Hldieenln teY. 
lit ettiii heye

can ertesi gece
ye kadar de•am 

etmiıtir. Hura• 
lelere inananlar 

Çin • Japon har
binde Japonların 

1enl icat ettik· 
leri bir merminin 

yolunu ıaprarak buraya dClflO
ğünll aöylemektedirlerl 

OUfen ciamin bir lıaceriaemavl 
olduğu tahmin edilmektedir. Ma· 
amafih nereye dilftlliO tespit 
edilememiıtir. 

08nen'd• Al•9 8•7"19• 
Gönen (Hususi) - Burada 

Ağaç bayramı yapılmıı Ye bu 

mUnaaebetle muhtelif ıemtlerde 

klllliyetll miktarda ağaç dildJ. 
miıtir. 

Ollnen'd• Kabakulak 
C6nen (Huauıl) - Kazama& 

mekteplerinde .. kabakulak,. ha .. 

talığa ıubur etmif, liraıetine 
meydan Yerilmemek için icap 
eden tedbirler almmııhr. 

Bozdoğan'daFakir Ço
cuklara Muavenet 

Hlm•r• Heyeti Ye glydJrllen qocuklar 
Boıdopn ( Huıud ) - ilk tahsile deYam etmekte olan fakir ~o

cuklardan 27 çocuk himaye heyeti, l 1 çocuk ta Hililiahmer taraho
dan giydirilmiıtir. Himaye heyeti ayrıca çocuklann iaı .. ini do temin 
etmiye çahımaktadır. Bu yardJm muhitte bnynk bir aevinç 
~aodırmııbr. 

~~------------. ... ------------~-
Tavşanlı'da 

Halkın Tenviri işine Çok 
Ehemmiyet Veriliyor 
Ta•ıanlı, (Huıuıl) - Kayma

kamımız Osman Nuri Bey hal
kın tenYiri itine bilhassa ehemmi· 
yet vermektedir. Mumaileyh bor 
hafta muntazamen fuka binaaan
da konferanılalar tertip etmekte, 
köylnler taraf ındaa ıorulaa sual-

lere cevap yermekte, k~ylOnnn 
bor mUtklllOnll halletmektedir. 
Kaymakam Beyin bu hareketleri 
halk llzerinde bllyilk bir tesir 
yapm•ıbr. Konferans gtlnlerl ... 
loa bmcalunç dolmaktadir. 

lskenderon' da 
Bir Gemi llath Ve Bir 

Kişi Boğuldu 
lıkenderon (Huıuıl)- Ahmet 

kaptan ismindeki bir zabn idare
ıindeki TUrk bandıralı bir yel
ken gemisi limanda batmııtı. 
Gemi mllrettebat ndan Hasan 
ağa boğulmuı, clijer mllrettebat 
kurtarJ)mııtır. ·------

Tavşanh'da Tiyatro 
Ta•ıanlı (Huıuı1) - Buraya 

bir tiyatro trupu ıelmlttir. Trup 
en ziyade facia piyesleri temıil 
etmektedir. Burada yumurtanan 
taneli kırk paraya dOtmllttUr. Bu 
aene 20 paraya kadar düıeceji 
ı6ylenmektedir. 

... 12 
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ı iktisat 1 

Dünya 
İktısat 
Haberleri 
Dünyanın Umumi ManzerHı 

Avrupada beynelmilel ikbıat 
konferansı için haz rlıklar yapıla 
durıun Uzak Şarkta Çinliler ile 
Japonlar aras oda büyilk bir 
f elAket halini alacak olan çarpıt" 
malar, Avrupanın göbeğinde b~ 
den bire ortaya çıkan faıizm 
hareklh gl\nlln lktısadt 11kınb
lanm, milyonlarca İşsizi unuttur
muş gibidir. Uazak Şark cidaline 
hAll aeyirci bakan Avrupanın 
kendi başında bUylik, pek bOyOk 
derdi vardır. Umumi harbin pek 
çok ziyanlar nı muabedeleı·le te
min edeceğini zanneden AYrUpa 
bugDnkO iktııadr terait altında 
bu fikirden vazgeçmek acılanm 
duymaktadır. Hitleria Almanya 
ıibl azim ye iradeli bir milletlıa 
baıına geçme1l bu ay i~lode 
hattl denilebilir ki umumi laarp
ten ıonra Avrupa içinde teaadbf 
olunan ea mühim Ye ıOmullD 
•ak' alardan biridir. Çlinkll ba
runkO Alman Başvekili Hitlor 
diplomatlar araaında teaadtıf ola
nan tec:rGbe Ye kemal aahibl 
herhangi bir insan olmakla kal
mamaktadır. Hitlerin bayabm 
göıden geçirirsek ne yapmak 
iıtiyeceğini daha ziyade anlaya
biliriz. Awıturyalı olan HitJer 
Bavyera hududuna yak D Bravno 
kasabasında doğmuıtur. Baba• 
Ba")'eralı bir gümrnk memura 
idi. Hitler gençliğinde pek o 
kadu tahsile meyil göıtermemfı 
ve hayab lçin fikir kazancındaa 
ziyade beden me..W llUfma 
mecbur olmuıtur. 

Umumi harpte Hitler orduya 
lttirak etmİf Ye onbata riltbeaile 
çabşarak muharebede mnkerrerea 
yaralanmıflır. Hitler'ia kuvvetli 
bir hatip olmuı, halkla bilbaua 
ıef alet g6renlerle fazlaca temaı 
etmesi onu herkea tarafındaa 
ae•dirmitlir. Almanya'da öteden 
beri bilhassa orta sınıfta Hitlerin 
!ıtendilerioi dilşüneceği ve himaye 
edeceii hakkında kuvvetli bir 
kanaat vardır. işte günden gllne 
taraftarları fazlalaşan Hitler n:ha• 
yet mevkii f ktidara geç mi ye mu
•aff ak olmuştur. Bu Ateşin adam 
memleketinin orta ve düıı ta ba
kasının çektiği aıkınt lan yakinen 
bıldiğinden ıon ildısadi buhranda 
her Almanın çektiği sıkmt yı 

nefsinde duymakta Ye Almanyayı 
ikt saden mahveden bütün mlnia• 
ları yıkmak azminde bulunmakta
dır. Nazistlere göre Hitleria 
me•kii iktidara geçtiği 30 kanu
nusani yeni Almaoya'run ilk t .. 
mel taıının atma gllnidOr. Soıyal
Demokratlara ıöre ise Hitlcria 
fapımliii, prolctaryalar için teb-

like teıkil et111ekte •e bu tehlike 
k&rflıında artı1' ıoayaliatlerle 

komllniıtler ne yapıp yapıp bir
leıerek mllcadole safha.ana gir

melidirler. Alman Başvekilinln 
fırsat dnıtnkçe her nutukta ortaya 
bir me .. ıe atması ·ıonOn eQ 
mObim mevzuu olmakta Ye berkeı 
lktıaadl anlatmaları unutmuş gibi 
ıörGnmoktedirler. 

Şebinkarahisar Dltftardarhğı 
Ell:ılı ( Hususi } - Viliytimia 

Defterdarı Hamit Bey Şebinka-

rahiur Defterdarl ığ na Ye Mal
mlldl\rll Raiıp Bey de Çorum 

Merkez Malmüdllrllliüne nakle
dilmitlerdir. 
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Karilerin 

LosAncelos Zelzelesinde Yüz- suallerine 

O c~:r:..t::':u. --lerce Iö, Binlerce Yaralı Var ...J.t',~.:ı-~·.:.: 
Şehir Alevler Arasında, Su Baskını Al
bnda Ve Bir Enkaz Yığını Hilindedir 

lerl Yefam ol..a. Sul,.a ..... 
•ttlllalz Slrell ,.. ... tUlftll 
Düa ppacle an.-.. afnl& .................. .., .... 
•• .,. Wr .. ,.. --:ı 
WrW s.N..... ... .., 

Lo.Aneeloe 11 - Barada ........ 
harca el•••• ed• •ltldt bir nlsele 
oJmuı •• • rkat tlaldka aoDra tel* 
bl• harabe .. Uıae s•l•ied& •• • 
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. 1 Dünya Hôdiseleri ı-
Peynir, Ekınek 
Gibi Kap~şılan 
Bir Kitap 

,-

Belçikah meıbur Profesar Pikan 

rof•SÖr Pi bat.rlaya cakunıı. 
ar Bir Mıı- Bu sat, bund•n 
H//tılcı,-t bir mllddet ene) 
Dah Ka- handa meYcut" 

aantlı Kozmik deailea 
i ize 1 lrlinmea ıuaJ•nn topr.fa 
aiabetle daha yük1elderde, iman 
lzeriade aaııl bir tuir yapbjam 
tecrDbe etmek içia laU1ull bir 
balonla Stratosfer denilen JOk· 
ıcklere çıktL Sonra ltalyacla ka· 
raya ladL Profealr Pikar, ilk defa 
olarak bu teıebhttaile handa 
JllkHlme rekorunu lorıYerdL 24-25 
bin metreye kadv çıkta. Ayni 
teertlbninl, IODra Amerikada 
tekrarladı. bk tepbl.U.tea IOIU'a 
karaya ayak baat la 1er İtalya 
oldap lçiD latibalanm ltaıyacla 
but rch. 

Bu •ere maruf ltalyaa pir 
Ye muharriri Danuaciyo Ue HaYa 
Nazın Jeneral Balbo birer bat
Janııç 1azdılar. Bu kitabm 110 
taneıi huaual bir kliat llzerine 
butanlda, ciltletildL Cilt kabı 
Jerİlle de, Profea~riln uçtuju ba
lonua bezi kuUanald·. Bandaa 
tlola11 Profea Pikar kitabı kitap 
meraklılan tarafından adeta ka· 
plfİ)arak aaba alınmııbr. Hele 
lauıud 1Urelte bas lan Ye ciltle
tilen 110 kitap, değerlerinin on 
mbli fiat ile aranmakta fakat 
bulunamamaktadır. Dil:ıyada bir 
kitabın, baıılma• nı m6teakip 
bonada ç kan esham Ye tabvillt 
aibi muayyen fiatının birkaç mia
line aabldıjı ilk defa görülmek· 
tedir. 

Dil Tetkik Cemiyetinin Ankett Münasebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
No.1 No.1 No.1 

AnKa "Ac••• 
Kellm.a. 

Adap 
Aferin 

1 1 Ara"• " Ac-. 1 ' Arapça " Ace•ce Tlrkp -...WUert Kela..ı. .... llMPm.t K.U..ı.r 

Adap Adap 

Afet 
Aıth 
Ahenk 
AIAyif 
Alet 
Ama 
Aman 
Amir (emirden) 

Aaayiı 
Asude 
Ati 
Ayla 
Ayna (Aylnı) 

Azad• 

isim ve .. rıh adres 
. 

ilk Gün 
Ba 
Nüshada ... 

( Baftar&fı 1 tncl ıa1fa<!a ) 

bir allıba11 da, cevaplar ıazeteye 

1 

Aferin J\f eriD 
Alet Afet 
Awü A .. a1a 
Ahenk Ahenk 
Aıayif A!AJil 
Alet Alet 
Ama Ama 
Amaa Aman 
Amir (ealrclen) Amir (emirden) 

As.yit A.aylJ 
Asude Asude 
AU Ari 
Ayia Ayia 
Ayna (Ayine) Ayna (Ayine) 
Azade Azade 

isim we .... ıh edre• isim ve urlh edre• 

Türk Dilinin Öz 
Türkçe Kelimeleri 

Öz Sözlerimizi Neşrediyoruz 
glremiyecelc derece çok olduiu Orhoa abidelerinde bulunan 
takdirde dotrudaa dotruya az tnrkçe kelimelerin bir kumını 

kelimesi ile teıkll edildltfal •r 
lerler ki doiru delildir. 

Dil Tetkik Cemiyetine g&nderile- don yazm ftak. Bugiln de G har-
cektir. finden Y harfine kadar olanlan 
Müsabakanın Devamı 1ine alhbe aırasile ya:ı·yoruz; 

4 - Dil Tetkik Cemiyetinin GOn: Halk demektir. Anado-
anketi •• ba ankete tlbi olaa luda .. Buılia " Ye • Uıllia • t•k· 
Son Poıta'n n mqpbakua ( 00 ) linde ya11yor. 
gün ıilrecektir. GOnil: Haıet, garez. 

5 - Bu mGddetiıa hitamında GOnilmek: Kıskanmak ( Bu 
cemiyet keodiıine Yerilen ce••P- kelime Anadoluda el'aıa kullaoıl-
lar ara11nda beyendiği kelimeleri maktad r. ) 
bir kitap ballade a91redec:ektir. Glln duğutu: Şark. 

6 - Sor. Poıta bu kitabın Gnn ortası: Cenup. 

SökOtmek: Muharebe etmek. 
Biz ı6Yilfmek diyorua. 

SökOş: KaYga, muherebe. 

Sökllrmek: Çöktllrmek, maf
lap etmek. 

Sönkll: Kemik. Sllnıtl ba 
kelimeden alınmııbr. 

Tatar : Kabile. 
Tözllk : Nizam, lcaaun. 
Tezmek ı koımak, toz olmak. 
Tann k&plli' ı Buglhl lımaa 

neırini mllteakip kendiıi vaaıta• Glln batı11: Garp. * lile c•Yap yerJP beher kariinin Tün ortuu ŞimaL 

A lmanyada iktidar meYklnl kaç kelimeli kabul edildiğini tet- lcikmek: Girmek, JVda dana 

Anadoluda ( Tann k6prllıll ) di
yorlar ki allimi ıema demektir. 

Tala : Denize dalmak •• dal
flÇ bu kelimedendir, ele alan Hitler bilkiimeti, kik edecek ye bu aabada en çok mek. 

----- R d il ça ıtmıt ve •uvaffak olmuı olan lla Hutalak, ildi: Hutatıkla. 
Almanga'da asiat en· en ırk karilen· .... 11ra Ue mliklfatlarım illi 1 k U. L_u ,._ C 6a l prenıiplerioe d.. - "k: Bir mem e el AIUUlo 

az n yanır. Yani bu Yerecektir. ini: KOçllk birader. 
llemna fırka, uas·oın ba-

M ükif atlanmız la: Mia, ıtriyat. Şimdi biz 
lia ve ıll kabl~amıı Alman ol- yalnıa •anık · kokUIUna la diyoru. 
mauna iıter. Ayni umanda Al- 7- Guetemizin mOaabakayl\ 1 

manyada, Alman olmıyan her lftirak edecek kaıilerbıe vereceil lçlunmala ŞaF.tmalr. 
.. yla Ye pb11n aleyhindedir. hediyeler pnlardan Kamıjı Hepmi, cllmle. 
Hitlercileria komllnizm d6fman- En fazla kelimul beienllmq Kara K.mıls Avam tabaka& 
1 la buada11 ileri l'eldiil ıibl olan karie 100 lira. K& S... 

larimek: Diri olmak. 
Tirki: Diri. 
T apıaç: Tapacak 191, ADala. 
Tiln: Gece. ( Dan ) ba k.U-

medendlr. 
Tutuk: Tutulan, ulr. 
Tekmek: Detmek, •1111 olmü 
Meald; DeYamb, sanıma. 
menkitap Abide. 

Mart 12 

: r Kari Mektup/tın 

Portakal 
Neden 
Palıalanıgor? 

Gazetelerde ba nae ~ 
kaha çok ucqa oldapaa oka,.. 
ruı. Dartyolda yolc pallamaa w 
talıyormue- Şehrimi&• de acau 
maloluyorm11f. F •kat iter nec1 ... 
portakal denilen ae111e yemlffl 
dilkklaına tirdi mi birdenbire 
pahalılanıyor. 8-• Mbebi ... 
dir? Acaba mutaYU11tlana ka
naatklr olmamuı •? Portakala 
kim pahalılaıtınyorl8 hem mn. 
tahıil hem de mllateblik uranq 

pLııyor demektir. Buma laa. 
ıeçmek llzımdır. 

Beyotlu Balakpaun Ali Rıa 

Bir Koyundan iki Pastaki 
Çıkar lı? 

Ben Bostana~ lpr.-a, 
caddeainde 11 numarala cllkklD
da mllateciren bakkaJhk 1apmak
tayam mezkir dlkldm k ... I 
eylediğim zamaa Erenkly Maliye 
tubeıinde lazım ıelen mum.W 
kanuniyeaini yaphm " namıma 
otuz dokuz lira kasar kurut lcuaDf 
...W tarboluaclu. lldael clefa 
olarak bakkal çarata diye DalDl1D8 

bir ihbariye aldım bu ihbariye,. 
istida ile itiraz ettim itir .... 
komiıyonda kabul eclllmeylp ar 
nen tudik olunmat ben ba dl11. 
klnda mal 1ahibi " usta olarak 
çabpy!>rum. Maliye pbulnce bea 
beaa usta •• hem de çırak ı&
rllnllyorum ye bu nretle ben
den otuz doku• lira k8au 
kufQf uıta Ye bet llra da cıralc 
ka&aAS w.:r.W alacaklar. Bir ko
yundan iki posteld çakar .. 1 Nı 
1apayım? 

Boatancı t~tırenkGytl eacldeetade 11 
numaralı dDk &nda bakkal: FMbl 

Geredede Mektep ihtiyacı 
Kaıabamız 1200 ha11.U cek 

tirin bir beldedir. Şehrimlade lld 
llkmektep Yardır. Tal ebe teı... 
ctımQ kartııında bir mektep ihti
yacı daha bat 161termlftlr, hatta 
bundan baıka kaaabamı•da bir 
ortamekte?> açılma11 da U11mc:br. 
Me•cat ilkmekteplerlmiade daha 
m&kemmel bir bale konulmalıdır. 

Oere-tft C b dıtrnfhı lıl. Nuwıl 
Yahudi aleybtan olmumın 1ebebi Fazla kelime befendirmekte Kik: M8fYeret. 
de, Yahudileri balla Almaa olarak ikind ıeleu kari• 75 lira. Kikkq: Millet Mec:llal. 
kabul etmemesindendir. Bitler Fazla kelime beğendirmekte Kik: Cviye. 
lillk6metl, prenaiplerinin bir icabı llçllucll ıe1ea brie 50 lira. Kii: Sn, f6htet. 

Ulurmak: Bllylmek. Uludu [ ı· 
ahnm .ftrr. Cevaplantllz 

Umayı EKi Tlrklerln bir... __ ..._ _______ .. 

olmak Ozere timdi, musikiye de Fala kelme ltetonditmelde Koaça1ol: 2e•ce. lran. 
.Ual mb•aldadar Ye Alman cllrdladl ..... -. 15- lira. Kıtmalu Yakan çıkmak. 
hdyolarıncfa bmdu blyle caı- F ula kelhn• beğendirmekte Kiti• Zew:e. Atla ldtlcllr. 
!»ant Pi nmaa..111 .-etmiftir. b--=ad ıelea karie 10 lira. Sonaadalcl M hadı ditilik ec:lata-
14allm oldutu lzeN cazbant, ,.. dar. Haa kelimesinin müennesi de 
Amerika •ahıUeriae mahma bir Llakal oaır kelimeli kabul hanım aelir ki kırabçe demektir. 
IQdsr. Ba IU n calcbta baftlar edilen 100 karle de •Jnc& ,O.el Onula Am, .. .pi. Bu kelime 
Ji.M sead meloclileriacMa •il- Wr laediye wrlleceldir. umalc klklodeaclir. 
•emdir. Halbald Hitl•ctier lpticlat D•kk t Omam Etki TDrklerla hlr 
.. ecnebi bir kavmin mmikiaini 1 a mabude.ı. Omit kelimai baaclu 
memlekedmncle yerlefmlt " Karilerlmu lterpin .. ,,... al nm1ıtır. 
amami .. •at snldae hlldm bir tllı..lc ela lt.linwlerla il.pi- Ot: Atq. 
•••kide ı&naek istemiyorlar. •ini• 6lllııl 6almai Okaihı DaYetçL KonJ&cla 

Memauiyet bran baaclu do- 111ftllrtrigelllıde tl•llltlü. Ka~ cla•elçİJ• okaJUCG derler. 

bude& Umaca IHI 'kıl•ed•iir. 
Şatı ValL 
Yatı: Düıman. 
Yorup Kumaa• ,.._, 

leYkeden. 
YDklbadirmek: 8o}'D .., 

mek. 

Y•yag: Yara tldell. 
Y abm ZaP., kiti. 
Yol: Atla--
y ablak: Alçak. korkalr. 
Yam Yer ile 111, ,.m .... 

leli et. 

la71 nrilmifm. . kelimenin br11lıfını 6ulrır- Otçu: Ocak " •tef aalübL 
.. larsa galnı• o ltotlarını .. zıp Onrea Oade, ilk. Malullerin 

Mlhlm bir fea ı..,.u, epey ıönd11rm•l•rl lc4fit1;,. Oclota Bir ıln, 24 ... dik Ş.ı·ka"'yef 'erı· zamanda beri mukaddeı ı~ 
..----- zaman. 

A ıar .. yJ.ı. M H ııuı üeyeıJ 

Uıelerin on iki HHY• ilk .. 
r lacatı haberi bir pyiadaa il. 
rettir. Maarif V eklleti u..lerde 
ltuı ullhat ,apacakbr. fabt 
laeDa. •erilen fak'I bir brar 
yoktur. Bilba... U..leria aoa .. 
a fımn edebiyat w ha .... .. 
diye ikiye .,........ ... t•" 
kik~ .... ...... 
.. ellmler " mektep ........... 
arwada bir anket yap lmlflU'. S. 
anketlerin Deticeaiu ... ..__.. 
.W..ı mahlemel6'. 

it 

rnrat111 Fil· kitaplana mabte- -•--ı- a.ı--~!kl 0•-- •-- 111----· a...,a. Haber aldıfıauza ıı-- ....... · -&•-- •••• pek eski zalll8111mn111 ._....w eri- ~ n--. UK9UM ·-. ..il,, Kı ı 1 .. ,........ •-
1 

0 1u p o1 ._ ••rd• b, "··· fa •eİl•, .. 111 .... lırJ~lO Ş,o~o"r Uf g •• dikkate alarak Di aht•r•elde beraber but mi- :CIDme İfmaD ma .. 
Och Zaman: Ocll&la Saata. ma.. elatlulan la•rlacle laacla Q. 

uki K ...... Beni l.rall ellerinde tebauaalara ık• Tenat ta bahli ruı almak ıltedıklwiadea eem
1
et V 

arqbrmalar J•payor, buralarda geçea m9fhar fildişi kaleye ait O.ıla Oıa. derhal faaliyete srlt•it. ...... Grev .1 aptı 
me•cat olclup -'del• beri te- olmalan ihtimali yarda. Sab: Haber, beywt. aeadind• t•bbGalenl• •••• ... ~ Berut ( Hususi ) _ Lllb_.. 
ntllr halinde 81ylenea bina, Hldiae, birçok kimıeleri elek· S& Asker. Slllmekı Alkere dar. Ver lea mallmata slre, Wr ._. tof5rler umumi bir ıre• llb 
.e•kel •• mabetleri m-~--a tri'·lendirm'· ft kuYYetli bir ··11- nYketmek. Ba kelimeyi Oıınanla tefec ler tarafuadu, •lbi• Wr ıekla t : .. ı ~L G =·tir •- _ .... _ ı -ıUllll • ., um k _. S b tutaa malll s all .... cGaduJarıa- em~ eruu. reve -. aa wuwD 
cıkarmıya çalıııyorda. Bunlardaa propag•nduına Yelile Terecefi Tllrkleri de allanmı,.ar Ye u a11 ••• JG•• ,es, 1Gade ,.. Jlrıai .... ıofarleria ade i 10520 dlr. ar.. 
bir tanesi, Kudllı ciYaruada ..... içlıı birçok heyetler, arafbrmalan terkibbal de yapmqlarclar. Halbuki ,...alad• faiz alıamaktadar. e1Dauada mlie11if biç bir •ıdS.. 
meli birtakım fild~I parça- kuYnleadlrmek makaadile Ku- bu& ldmHler Subqa kelimeliaia llal61 Gaailer C.mareti bu lauuata olma1Dlfbr· Yala z her tarafta 
lan Wmaetur. Balana n~ıllnJ_~dll~ .. ~bank~~et~• ~· ~li!s..._.:.....:.....l...MllU!....l!HllL.Jd!l!gM.__.tlı11Lia_Lfad"in&...1Hflllı..aöHiaL--___ ı_..aa..ır.aın..ı1Du111&.a..ai1 .. ıaldii6~ 
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~ liu ::;ayja Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 

if' 

. Matbuatını Size Getirir. GÖRDOKLERİMİZ 
Dünya Matbuatinda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Maka1e'eri Bulacaksınız. 

Ruslar Nasıl Alay Ederler? Okyaıioslarda lşliyecek 
1 

Garip Bir Vapur 

Rıula Mrhoşlarla alag için tarlalara bSgl• YolJaılar lçlnJe ft'k 6ıujavala11nıı olanlula alag 
aarlıoı korkalıılcları dikerler için tle onları 6a kıyafete •olcarl1ır 

Rualar, makaatlaranı halka tel• 1 iki resim koyuyorur. Bunlardan f bir elinde votka fİfeaİ yardır. 
kin için akla bayalo gelmiyen ıoldaki resim Çe~ · f isminde bir Ôbilr elinde baıına aıelenler 
propaganda vaııtalarına mllracaat yoldaşa a\!tir. Hu ~daın votkaya yazıl dır. 
ederler. dü,kilodür. lıiııe muntazaman Sağdaki resim. krmOniıte 

Bir kanaate hDcum etmek. gidememekte ve az it görmekle• yakıımıyacak tekilde burjuvala19 
bir tellkkiyi yıkmak istediler mi, dir. Fabrika müdUril onu İJinden mıya çalı,au bir yoldaıa aittir. 
oua aillbla, tiddetle, mahkeme ç karmaya mecbur olmuştur. Fa• Bu yold1ş işten ziyade temiz 2i· 
ile değil, istihza ile hllcum edi· kat ayni zamanda onun bdreke- yinmiye ve sokakta dola,mıya 

1 tiui dig"' erlerine bir ibret nümu- meraklıdsr. Onu da bu karikatnr-7or ar. . d 
Meıell içki aleyhinde yap.tan ueai olarak göstermek için reıim- le terzil e erek halka teıbir et· 

propagandalar bu kabildendir. de görUldüğn tekilde, bir korku- miılerdir. Bu iki karikatürll 2&-
Sizo bu propaıanda hakkmda luğunu yaptırmış. fabrikanın av· ren gençlerin sarhoş veya burju• 
bir fikir vermek lizere yukarıya luıuna koydurmuştur. Korkuluğun va olmalarına imkAn varmıdar. 

Amerika'da Mektebine 
Eşekle Giden Ho~ 

Amerikada buhran, l:ııaa 
ları otomoLilden indirip 
tekrar bay.anlara bindirdL 

Dtinyada en çok otomobil kullansa yer Ame
rika idL Aşağı yukan kullanılan otomobillerin 
miktarı 25 milyonu buluyordu. lşç:lerin, eanafaa 
mllhim bir kıımı iılerine otomobille ıiderlerdl. 

Halbuki buhrandan ıonra işsizler otomobillerini 
ıattılar. Otomobillerini satamayanlar benzin alacak 
para bulawad kları için ya arabalarını garaja çekip 
kilitlediler, yahut otomobilin önüne bir hayYan 
ıilrllp arabalarını 6yle yOrüttlller. Burada resmini gBr
dilğllnllz kadın bjr köy hocasıdır. Evvelce mektebine 
otomobille ıiderken ıimdi eıelde aitmektedir. 

l 

Kızlar Arasında Bir inciliği 
Kazanan Bir Erkek Çocuk 

Karlıbat, Anupanm 111-

larile m•ıhur bir yeridir. 
Her ıene buraya 1edaYl için binlerce kiti gider. 

Karlıbat balkı gelen yabancılara hoı] Yaklt 
reçirtmek için birçok eğlenceler tertip ederler. 
Bu •ilencelerden biri de ıonç mektepli ku1ar 

1 

Amerikalı Guedes isminde bir mllhendiı tarafından lnıuı teklif 
edilen yeni aiatem bir gemi. Bu remi bilhassa Okyanoılarda ltlemek 
Ozere yapılacaktır. Geminin dıt kıımı ıu ve fiavao ın mukaTemetinl 
mOmkOn olduğu kadar kıracak ıurette yapılmııtır. Bu teklile remi, 
hakikaten garip vo korkunç bir manzara almaktadır. 

Esrarengiz Bir Harp Ve 
Bomba Tayyaresi 

Amerika buhrandan mDteeımr olma81na ratmen ıilAblannı artt. 
malda meıguldOr. Bir taraftan bOyOk Okyanoıta 140 parçadan m• 
rekkep donanmasına manevralar yaptırmakta, bir taraftan da r•rp 
aabillerine tayyare bOcumlan tecrllbelerl yapılmaktad1r. Bu tayyare 
hllcum tecrDbelerinde kullanılan bomba tayyarelerindeo biri de, bu
rada reamiol rördDjOnllı eararengiz tayyaredir. Bu tayyare bin kilo 
ııkletinde bomba taf r Ye aaatte 300 kilometre gider. 

araı nda gOıellik mllnbakaıı yapmaktır. 
Bu aene de ayni mlbabaka yapılmı1- MDsabakaya 40 kad .. r mek• 

tepli kız ittirak etmi1- Milaabakada yerlilerden maada yflzlerce ml
•afir de buluomu1o Çocuklar hakem Ye halk huzuruna çıktaldan 
zaman herkes kumral ıaçh, geniı ıijab töz.O bir çocuk Uzerinde 
durmut- Okadar ki aeyircilerden biri kalkmıı: 

-Milsabakaya devama ihtiyaç yok. Şu kumral ıaçla çocuk b :rincldlr. 
Ben kendisine hediye clarak tuTalet çantamı veriyorum, demiş. 

Halk alkıtl•mlf. Diğer kızlar çekilmifler. Birinci çıkan çocuk 
aahneye gelmiı ve tunları •6ylemiı : 

- Birinciliği bana nrdiniL T efekkllr ederim. Fakat ben im 
değilim. erkeğim. Gülmek için mUaabakaya iştirak ettim. 

Hakem heyeti ve halk ıatırmıf. Hediy•lor &eri alınmıf ve mil,.. 
baka kahkahalar içinde bitmif. 
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Kahraman bir Tiirkiin maceraları 

KIZIL KILIÇLI ASLAN 
Yeni Yunan Kabinesinde 

lhtilif Çıktı 
~~~ 11 ~-55:~~~~:=::::==~==:::. y O.. R ~ ·'> azan: mer ıza ---· 

Tekin Haindir Ve Ölmeİidir 
.. \ta Bey Hili Kızı Çiçeği Bana 

Vermek f stiyordu 
Her keUme ,tlrellm• hlr ok 

rfbl saplan yordu. 
Aiabt1yim, duramacL. el~lnln 

ftzeriae atıldr, oaa at adan .akDp 
yere atta, ayırmualar, elçiyi il
dilrecekti. Babam. Pfll'U. ne 
diyeceklerini, ne Japacalrlarını 
b:lmiyea miurulerl tukin için 
uğraıta, sonra elçiyi kart:aıu 
ıldı Y• ıu 86zlerl .a7lediı 

-6- . 
iki Kabile Arasında 

Harp 
Ertesi ıOn babam Atalar 

kabilesine e!çiler g~ndererek 
Teldnio yapbklar:nı anlatb. Zaten 
onların birçok ululan berıeyi 
g6rmDılerdL Şayet Aialar, T e
kinin tarafıru tutarlarsa onlar da 
dOımanımı:ı •ayılacakh. 

Giden elçiler, ı. eri dlSndnklerl 
.zaman, Ağaların ifi anlay.oca, 
Tekini tanımamıya •• bıılarına 
g"eçirmemiyo karar Yerdilderiui; 
onun yerine akrabaıından birini 
ıeçtiklerini anlatt lar. Bundan 
ba,ka "Ağalar,. babama hediye
ler g3ndermiJler, •e ona doat 
olduklanru bildirmişlerdi. 

çıkıp o rOyada ılrdOfllm lcaaım 
aramakb. 

UJularnı birçoktan dzleriml 

beğendiler. Fakat annem GiSnQI 
Hanım, babamın Ye •iabeyimin 
kulağına bir ıeyler fıuldada. 
Ağabeyim )'•rindea S1çrıyarak 
ateıl~ aGzl•r aByldL Herkeain 
kanım aleYlendirdl: 

- TurgutJarın olularıl dedi 
bir karı ylizUnden bGtOn kabile-

nizin lekelenmesini. bOtDn kabile

nizin kabileler arasmda, mahcup 
kalmasını kabul ediyormusunuz? 

kardtıim, bir kanmn suçu yü
zOnden, lSmrDnO, serseri, ıerseri, 
dol~ıarak mı geçirecek?! •• Ola• 

maz. Atalann kanı bu İfİ temiz· 

liyecek. Kardefiıu bizimle bera• 
ber muharebeye gidecek, yoksa 
blllftn dlloya onu korkak tanı
yacakL 

(Arkası nr) 

( Battııratı. t inci ıayfada ) 
Kondilis ile diğer yemin etmiyen 
Teodokim pazartesi aUnU yemin 
edeceklerdir. Bug Dne kadar Je
neral Metakaaı ile Başvekil uyu
ıamazlarsa Dahiliye Nezaretine 
mOnakalAt nazın M. Ralli• g..: 
tirilecektir • 

ilk Tedlİl,-Jer 
At:na, 11 ( Huaust) - Atlna 

fırka kumandanı az!edilarek ye
rine Jeneral Kaataotino tayin 
edil mittir. 

OçDncll ordu kumandanı Je
neral Klodu'nun azledilecetf ve 
bu ıuretle bUtUn ordu kumaa
danl.klarında tebdiller yapılacala 
tahmin edilmektedir. 

Atina, 1 1 (Huıusl) - SelAnik 
meb'uıları M. Babaanaataıyonua 
tekrar meb'uı olmas·nı temin 
için kendilerinin iıtifaya haz.r 
olduklaranı aiSylemiş:erdir. Keıa 
Sa~ı:ı meb'uıu da Babaanaat.ı .. 
yo için iatif a edeceiini bildir
miıtir. 

Tahkikat devam edtyar 
Atina, 1 1 (Huauıi) -= Plastirb 

hareketine ittirak edenler hakkın
daki takibat devam etmektedir. 
Jeneral Otoneoı lcabineainde 
Bahriye Nazırı bulunan Demeıti· 
hoı kendiıinin tevkifi için verilen 
tımri haber alanca müddeiumu
miliğe bir mektup yazarak bugtın 
bizzat mllracaat edeceğini bildir
miıtir. Sabık Allna muhafızı 
Çanakakiı tevkif cdilmiıtir. Jan· 
darma kumandan1 Kaço'laı Ye 

diğer bazı zabitanın Jeneral 
a T 

PlastirH ihtillline lıtlrak ettikleri 
iddia edilerek tevkifJeri emredil
mfttir. 

Atina,..-ı 1 (Hususi') - Plutlru 
lhtilAlinia tahkikatını yapmakta 
olan mOstantik ıon Venizeloı 
kabinesinin blltDn azalarının 
Plaıtiru hareketine ltlirak etmek 
cOrmiie mahkemeye verilmelerini 

,. • b' d mec .ııı mı usan an iatiyeceiial 
beyan etmif ür. 

Not: Bu habere gire Venize
loa hOkOmetinl teıkil edealeria 
teıril muwıiyetlerinia kaldır.lmq 
mecJiıten iıteaecektir. Yunu 
teıkillta eaaal7eainel göre de bun
lann Ayan mec:iai huzurunda 
mubakemeı..:ı icra edilmesi icap 
etmektedir. 
Jener•I Pla•llr- Bulunamadı 

Atina, 11 ( Huıusl ) - Jen .. 
ral PJutiru ele reçmemiıtir. 
HllkimeUn her tllrlQ taharriyab 
fayda Yermemiıtir. Keza abalidea 
de birçokları Jenerala aramakta 
iaelu de bunlar da bir ipuca 
ele geçirememitlerdir. Bugila 
Y eniıebirin Gıatllnde pek y&kaek• 
ten g"eçmekte olan bir tayyare 
il• Pıutirasua kaçt.ja da a6r 
lenmektedir. 
TUrk Meb'u•l•Mnın Vazı,.aert 

Çaldsris fırkasının gazet-eıl 
olaa Elioikon MeJJenio yazd tına 
r~re Tra\cyan~n Türk meb'uıtan 
Hafm Ali, Galip Osman oğlu 

Hasan, Aga:ıad<I Mustaf~ Ab
<inrrahim oğlu Hilseyin Beyler 
kendilerinin hDkümet fırkasına 
f eçeceklerini beyan etmi,lerdir. 

• @ - w• 

- Aialarl Ata Bey çok na
mu11uz bir adamm ti Fakat Te
kin de ondan qaia detilmiş. o 
da bizim kuytumuzda bealediği
miz bir yılanmıtf O yılan, ken
dini &IOmden kurtaran eU mrda. 
Sir, Atalar kabilesi iyi bilin ki 
baıınıza bir yılan ıeçirdiniz. Ata
am kıza iae, aatılık bir kahpedea 
farkı zl Her namuslu kadı11 onun 
1U:ıllne tnkllrmeliL Dostlar •• 
JO komşuları Sizin yardımınızla 
intikam alacaiız. Buglladea inti
kam için hazırlanacağım. Aceleye 
lllıum yok. Olan oldu. bitil. Yılan 
Tekinle kahpe Çiçek birleştiler. 
Doıtlar, komıular, eerçi bu na· 
muaaudar, bizi ıize karşl mahcup 
ettiler, bizi lekelemek lıtediler, 

fakat çok 1,llkllr kl eYimize, yur
dumuza bir kahpe girmedi ye bir 
Jılandan kurtulduk. Haydi, dost
lar Ye kom,ular, ıofralanmıza 

buyurun, yiyelim içelim, Mn de 
oilum Aılanl Üzilla el Aldırma. 
Böyle bir karı ıana yakışmazdı. 

• Ağalann ., Ata Beylere yar
dım etmiyecekleri anlaşddıktan 
ıonra İf kolaylaımıştı. Babam 
bazırlaamıya bafladL Ata Bey
lerin diyarına akın edecektik.. 
Akıncılar cinramızdaki gölden 
cemilere binerek hareket ede-
cekleri içhı, ıemiler yapıyorduk. l!u aqam lslllnbul Bdt'1!.lflt 

Ata Bey, bu hazırlıklardan 2 1,30 da Sehiriigatrosa 
haberdar olunca babama bir elçi Büyük lllllllllll(f(( 

Milyarderler Aç Kaldı 

Babam sonra elçiye d6ndii: 
- Git, efendine duydukJarım 

ınlaU dodL 
Ve miaafirlerlnl alıp sofralara 

oturttu. Yaln ız g&liale güveyin 
yeri boştu. Çünkll beu odama 
çekilmiştim. Yemekler bittikten 
ıonra babam, ağabeyim Y• btıtiiD 
ulular toplandılar, koauıtular, 
ıonra ayrıldılar. 

Her kea iittikten ıoara ıntnl
aem yanım• reldi, boa 1iyecek. 
içecek getirdi Yeı 

- Oilum, bir lokma ye! dedL 
- Yiyemem, dedi-. bkandım. 

Mahcubiyetimden eriyorum, ai.ael 
- Mahcup olmak sana düt

mu. Tekin haini ile o kahpe 
Çiçek utanıın. 

- Haklıı.n nine! Zaten ata· 
beyimin göiil o kadını tatmamtf
tı. Ne kadar iaabet etmif. Fakat 
T ekiul de aldatan Y• ba,taa p
karan oJur. Tekin, muhakkak ki 
plfman olacak! Fakat o mezar
dan çıkardığımıı rerdanhğı da 
unutmal Onun da teıirt olacakt.. 

- Bana bak otluml Hainia 

gCSnderdi. Guya kendisinin, olan ( Battarafı 1 tncl Hyfada) 

biten işte hiç suçu yoktu. Biltnn "'IKRAMl.YE 111111 halk arasına 1ald.r yor. Süvari 
hAdiıe, il..i ateşli gencin eseri polisleri beygirlerini ıürilyorlar. 
1 ..ı: N"t ı · k d b Operetı• 111 Yere devrilenler, ezilenler, ağb· 
w. ı e.ıum en iıi, u iki yanlar ve baykuanlar •• 

gencin suçlarım yllzlerine wrarak Ulllll işte facia bundan sonra bar 
onlan e•!endirmemiıti. Hatta Ata UMUMA ladı. Bankalar halka para verme-
Bey, Tekini diyar .odan defet• .,. yince bütün Amerika ıebirlerinde 
miye razı idL Tekin onların di· ' bayat, bir ele '.<trik düğmesine 
yaranda, ıevilmiyen, islenruiyeo, basılmıı gibi ayni dakikada hep 
yüz görmiyen bir misafirdi. Da- birden durdu, umumi bir bare-
ha mühimmi Ata Beyin, hl'A ..H ketsi:ılik baıladı. Düıününllz ki 
kızı Çiçeii bana vermiye razı ~- bakkaldan zahire, f.rıncıdan ek• 
olduğunu bildirmesi idi. Giiya ~ mek alamıyorsunuz, tiyatroya, 

~ ıioemaya, kabYeyo gidemiyorlla-
kendisi bize Yerdiği sözden dön- ) 7" memiıti. O:ıun için iıtediğimiz , ;-~ nuz. Tbrene, tramvaya Ye otomo-

• bile ioemiy~nunuz. Bu yaziyet 
anda kızını bizim tarafımıza ıön- karıııında en iyi çare tırampa 
derecekti. usuliidür. itte Amerikalılar mon-

Babam elçileri ağırlamı,, ıon- toryomdan ıonra t.rampa uıulOne 
ra kabilemizin ululanuı çağırarak baş wrdular ve gtınlerini 6yle 
onlarla g6rlltm6f. onlar da beni geçirdiler. Fakat birçok hatlarda 
dinlemiye karar •ermişlerdL Çüa- trenler tam 6ç glln tek bir mO .. 
kü asıl hakareti gören bendimi teri bulamadı, sinemalar albıluce 

Ben kurultayda ıu ı8zleri bomboı kaldL 
.CSyledim: ,0 Mart Pertembe akfaau Hele bOyllk zenginler, milyar-

- Arbk bea Çiçek Hanımı ,,..__ .. M A J 1 K 'te •--'~ derler Ye milyonerler- BDtDn do-
alamam. Madem ki bu kadın, larlan banka kasalarında duraa bir 
Tekini •eçmitı ona , Yara n. Ba M J 1. K't milyarder moratoryom karanndan 
ynzdt:n, ıuçıuz ınsanıarın da ka· 6A-• A e .... sonra aç kaldı ye ekmek atabilmek 

nıru dökmiye razı değilim. Çftn- Fl'eErteDmbeA~unuoıoon NmaAtineNyeMkadAar :::~izH~~çiai:ndpebe i"!~ı:~~n~zo~l 
kn Tekin bir kadının lğf a!ioe ı bu iki dolan bulamayan milyar-
ka pılmııtu. Onun için babamın derler de yard. Moratoryom 
tarı.iyeyi kabul etmesi fikrinde- devam edecek~. illn edildiil glln NeYJork lima-
yim. Ben in, buradan ~ak ıp, bat- Dünyanın en büyük tahtelbahir· nandan muhtelif Avrupa limanı.. 
ka yerlerde talüml denemek leri. Berhava edilen muazzam nna sekiz bllyDk vapur hareket 
iatiyoruml gemiler. Derin bir aşk macerası. edecektL Fakat Halk hankalar-

Makaadım, uzun bir ıeyabate dan para alamadığı için tek bir 

cuuı 6lümdllr. 
- Fakat Tekhala otlua oldu- ııl!a--• R A Q U E L 

tuna unutmal · Geçen ıene HENRY ROUSSELL tarafından riicuda getirilen 
MELLER~~ 

yapur hareket edemedL Bu felJ. 
ketİD tuirlle akhna oyaatanlann, 
baıtahanelere dlltenleriıa NJ&ll 

benb malim değildir. 

- Oğlum o olıa. halnla ee-
101 610mdftr. Bizim Adetimiz b&y
ledir. Haini anası bile himaye 
etmez. Tekin haindir .,e 6lmelidir. 

- Tekini ben öldürmem! nine. 
- Hayır. mutlaka intikamım 

alacaka nl 
Tekinden intikam filla 

almam, nine! 

SAHA NE MENEKŞELER 
fiıminde tatlı ve nefiı bir Fransızca konu,uyor Ye bir çok İspanyol 

ıarkıları ta6anni ediyor. 

ABTISTIK Sinemasında 
~-----• lilYeteaı FOX JURNAL ~-----~ 

** Son Haberler 
Va, ofton 11 - Amerikada ban• 

kalar buhranı t' ddetlnl kaybetmlıtir. 
Yawaf yaY•f bankaların siteleri 
açılmakta we halk baakalara para 
1abrma}a batla.maktadır. Hasine ne
saretl, 6000 fedaral reıerY bankanın 
Hflam olanlarının •:telerinl açma
.., ... •ANade •tmit.1r• Bu em&raa• 

meri Reiı '. ellmhur lmıalamıftır. Am•• 
rikadaki bukalana ••Hud• 18 
bindir. 

Morato1"7om Kalkıyor 

Blr k111m banka1arın moratoryo
mu burOn. diter bir luam bankaıar 
mora toryomu da paıarteıl rtınl 
kalkaeaktar. Şab .. ları eller:ndeU 
paraları •e altın 1Gmfl1 çubuklan 
ba&n•J• yatırmata mecbur tuta.r 
kaııua lntiıır otmittl-. Bu kanuna 
riayet dm yealor b:riktirdikleri pa• 
ranı:ı iki miali ceza vermiye mecbur 
tutu:acakbr. Kanu.nu:ı intitarı Oze
rıoe ~N - w7ork bankala ına yeaid .:n 
65 aıliyon dolar J•bralmııtır. 

Altıa Oserine koaaa ambar•• 
••••ra etmektedir. 

M. Ruznıt, bankalvıa 13 martta 
w" .. ıuiai J••at r•••t a~ab lec kle
rlni ümit ettitinl al5ylemif .ir. Haz D• 

nezareti •az Jf'tlerirıi diııeltea ban• 
kaldfa rişehrini açma .arı lçha 
talimat Yermekted~. 

Amerlk•d• M•:t K•llonma 
Geçen dlirt meaenla açık yekil u 

S mıjyardır. Ş.md.kl mail H.ıeo n 
muhtemel açıta da 1 mllyar .:hr. Bu 
yaziJ•tl firen ReialcGmbur M. R•z• 
nlt, koarr•r• b"I' be1aaname sla• 
deruek hemea ye kilt'l aurette k•11• 
diıine senif 'H bHual .. lAblyetJ4r 
Yerilmeahl i• •mittir. il. Runelt, 
yQcu~a Hfbm o aa •• harp malllil 
o.mıyu Abak .. kerlere Yerllea, Ye 
J•kh• müblrn bir miktar tutan tah• 
aianba hemea keal.muini. mülki Ye 
aıktd memurlaruı maaıları11111 ladl· 
rl:me••t . iıtlyecekt r. 811 ıuret' • 
Jedi ıcki• JÜS mUJOD dolu tHarruf 
•dllecek\lr. 
lng nereden Gelecek GUmUf 

Ayan MecU.lao bir kanun lly h.111 
tek ılf edilmi,tir. 811 1A1ıhada harp 
bor~ .arı huabına Jaasıraıa takııtl 
olarak lnsiltereden C 100) rnllyoa 
dolarhk ıAın6t p:ıra kabul& lçln M. 
Ruave'.t'e .. ıaı. J•t Terihae.ı iaba
... kt.cl~. 

lstanbu1 Borsasmda 
Paruten dolru hakkında dan 

de Borsaya ve Bankalara telgraf 
gelmemiıtir. Amerikalıların dolan 
bir mıktar dllşllrmek için vakit 
geçirdildftri s6ylenmektedir. Don 
Amerika Ekiıpret B11nkasa da do
lar Dzerioe hiçbir muamele yap
llUllDlfbr. 



iTTtBAT VE TBBABKI 
- Her laalcla malı/u%dar. - ı Naıl ~oltl• ? .. 

1 &1••• il ·········-
N_,, Y.,.th ? .. 

T t.frika No. 90 Nasıl ÔlıM1 .. 

. Eğer Bunları 'ı apmazsanız Şimdi 
Halkı Silihlandıracağım 

ÇANAKKALE 
- 2a5 - Yazan: Caerql Oıl11rıtler 

Türkler Ciddi Bir Taar
ruza Cleçeceklerdi 

.Yumda t-wtH bir ftllyet • 
-" medtudy.ai laW Glacakb. 
Hatalık da dabU oldufu halde 
taarrma geçtiğinden beri Yermlf ol..... efat .1) bin ldtiJİ t. 
caYla etmekte ldL 

Bu ıırada BulJariltanm ......,. 
pmek Osere Qldep haberleri de 
endif eyi bllabltiln arttarmalcta idi. 
Almanyadaıa cephane ..acil~ tal. 
cliide bıi defa da Tanfer ad• Yır 
twnza pçebileceWe Ye .... .., 
b ........ k ...... ~ 
ff&.•ltoam .. Ylileri bltaam...-
racak bir hale ıeleaıldl. RW 
edil .. ılr arut de elmada• icha 
..,- ltf W 1a1t ..,.._. ... iı 
... IÇİD ..nlate ... .... •ir facia olacaktı. 

lnıUten hlktmedahl Çan .... 
le faci .. ndan aud kartalaeat
clerla derin dltlamekte old ... 
hu a rada gelen bir hanclla 
.. rb.i , ..... ...,.. ........ 
de ...._ 30 almtoata ı..t 
KitP-h ~ bir habetcle 
Frumlana Çaukkalecle alla 
&rlmlak bir kuYftt daba t&t
reoelderi bildirilmekte ldL 

Halbuki bir .addet ... 
ltaa elbaba li1ui1eclu dolaJt 
Fna11dar ba fikirci• YU peer 
sibi lflrlndller " bilbaua .,. 
lllla HD hafta.mda ba proje 
blabllla ...,a ftttlL Bolrariatu 
merlterlik ilti •toaittL 8amut 
tberhae Yanan " Sırp htikl
meUeri. Yanaaiat•- tHhlaltle
rial ifa ecl.sbilme8i ipa laailt .. • f,..._._ 1~ Jdtbik bir 
lmnet ktciililtr. ıwa.:.· :. en.il 
,,. ..... , ... sonra . da · lıJaıllllhir 
na aWermtye •..,_ ol"""-
2'1 eylllde Lort Kitelaner ,,._. 
nl Haellt•a bir telptlf ~ 
nk Gellbolla fibillce--•iıM 
~ lld lalim .. ilr 
Fr.-z fa._. Sellnlp ıa.. 
deril·ell •l.,_ bildlnll • 
•Pi ...... ela Snla -talca 
11111 '8hliJ• ....... tawıiye etti. 

Lorcl Kitclaeaer'in bu telgr .. 
attık Çanakkale aeferinio terk• 
dileçepe ilk bir allmettL Getçl 
Lord Kitcheaer bu telgraf;Dda 
Türkler mail6p olmadakça ç.. 
aakkale Hferiadoa •azıeçilmi1• 
ceifal de Ulwe edi7or idiu de, 
bu karardan k:~ade bir teme...S 
mahiyetiDde yordu. Mllttefila. 
ler iki •bnel harbi IOI' idan 
etmeite idler. ÇaiıalddiW gibi 
&çtlacD bir uhboi harbi bittaM 
idareden acil bleeülardt. 

( Ark llt T r ) 

k.lt 
TCRtttT& ... ~, ..... 

718 • • a., .., ... .... ' ,, 

ı it l llr 
1400 • 
aoo • ... .. 



10 Sa,fa ~ON POSTA Mart 12 

- . . . . . . . ~ . - . . -

Roma' da, Son Derece Ka 
~ıliir ~Un;n Hlitıra Defterinden 1 rışık Bir Define Davası 
NG L Z CASUSLAW 

. •, ~ . 

İSTANBDLDA: 
Başta İtalya Hükumeti Olmak Üzere 
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Geç Vakte Kadar İçtik 
Casus Greta Ahenktar Bir Kahkaha 

• 

ile Salonu Çınlattı 
-34-

(Greta), mutadı Yeçhile, az 
aa.m•nda bati:n ıeyyab komıula
rım a:ın hüviyetlerini, yarım aaatlik 
hır tetkiki esnaı oda öğrenmiş. 
artık rahat etmişti. Sakin, arız .. 
ı z bir ıeyahalten sonra Ankaraya 
• rdık. Doğru otelimize (Taşban 
palaa) a gittik. Otelin memurları 
nıQıtahdemleri bizi, bilhassa Gre
tayı görnnce adeta sevindiler. 

Yolculuğumuz, bizi biç yor-
111amı9tı. Hemen birkaç illn eY· 
vel, terkettiğiıniz Ankara bu 
defa bize biç yabancı gelmedL 
Odamıza yerleşir yerleımez he
men telefona sarılarak, ticaret iıl 
için •vvelce görüştuğümllı, maruf 
bir iki ıab i~ erimiz için konu.
mak llzere akşam llzeri otele 
daYet ettim ve hatta yemetl 
birlikte yememizi ber iki tllccar 
doıtumdan rica ettim. 

Greta da avdetimizl ( S. •• ) 
Beye bildirmek iıtedL Telefonu 
ona Yerdim. 

- Allol alto! S... Beyefen
diyi rica ediyorum. 

- Allot allo! S... Bey taıu
dını& mı beni? Hal bal ha. •• 
Burlln ıeldik .•• Fena kaide kork· 
muıtum. Ant bir aancı bizi t.. 
taabula kadar r önderdL Birıey 
detllmit efendim. Teıekknr ed .. 
rim. S.. Bey ı; eçici bir ağrı lmit
Hayar biç kalmadı. Bu gece bu
radayız. Hamdi Bey işi için tOc
cardan Nedim ile Sadi Beylerle 
ıGrllıecekler mait1m ya it- Siz 
ıelmea miıiniz? Bekleriz, bilba1-
u ıizl beklerim. Saat kaçta 
tam tam ıekizde. MeraL. Seli· 
mınııı ı6ylerim. Orövvar-

BirJikte odaya çıktık: 
- Şimdi iyi oldu, dedi: Tam 

teldzde S... Bey de gelmif 
olacak. 

- Sekizde mi? O zamanı 
kadar Nedim vo Sadi Beyler 
belki de giderler. 

Daha iyi olur. 
- Poker oynamak lıterlerıe. 
- Bu akşam yol "yori'unlutu 

bahaneılle atlat rız. 
Filhakika saat tam alt.da ey. 

Yell Sadi beş on dakika ıonra da 
Nedim Beyler geldiler. 

Yemekte bir iki YekAletin 
r•nlt mikyasta odun mtıteahhit· 
Hğinln tarafımızdan temini için 
mllfterek tedbirler dUıOndUk. 
Yapacağımız iş bir esa1 Uıerine 
takarrür etti. Müşterek mu~ave
lemiz tarafeyn avukatları tarafın
dan tesbit ve Noterlikht taadik 
kthnacakb. Tuccar ehibbalan
mı1:la mllkAlememiz, pek ciddi 
bir tekilde c~reyan etti. Greta, 
birçok ahvalde beni alenen iku 
ediyordu. Saat on dokuzu geçmit 
yirmiye yaklaşıyordu. Tllccar 
doıtlarımızla bu gece için artık 
konutuiacak hiçbir fey kalma
DHfb. Greta bu geceki Yakur, 
dddt, n•t'Hiı yaziyetile miaafir. 

lerimize yol yorgunluğunu anlat• 
mııta. MOkilememiı bittikten 
ıonra tOccar Sadi ile Nedim 
Beyler mUaaade iatlyerek ayrıl
dılar. 

Beı on dakikahk uman an
cak geçmiıti. Greta ile birlikte 
oturduğu111uz maaamn haşana ıen. 
mllltefit v. çok ciddi simaıile 
S... bey dikildı ı 

- Saadetiniz artsın afendim, 
ılzi görmek no mazhariyet. . 

Ayağa kalktık, dostumuza 

Dalavereciler 
Borsa Haricinde lş Ya

panlar Takip Ediliyor 

Esham Ye Kambiyo borsaıı 
nizamnamesine göre borsaya k11-
yıtlı esham ve tahvilAtın mllnha· 
11ran boruda muamele görmeal 
icap etmektedir. Bu 1arahala 
rağmen bazı kimselerin hemen 
her gün boraa civarmda eıham 
vo tahvilat al m satımı ile moıgul 
olduk.ları görülmnştUr. Bundan 
baıka bazı kimselerin cuma Ye 
pazar gtınleri 8eyoğlundakl bir 
kahvede ve Galata'da Havyar 
hanında hona işlerile uğraıtıkları 
haber ahnmıttır. Bunun üzerine 
bor1a komiser;iğl bu kalıYo ile 
Havyar banana reaml me111urlar 
g6oderlerek boraa harici muame-
llbn 6nnnn aldığı ribi don de 
bor1a civar.oda it yapmıya çahıan 
bazl kimseler poliıler tarafından 
takip edilmişlerdir. 

Bu ııibi kimıelerin yapbklan 
muameleleri defterlerine geçir
medikleri için kazanç vergiıi de 
Yermedikleri söylenmektedir. Bor-
18 komiıerliği bu tekilde kaçak 
itler yapılmasına meydan Yerme
mek ıuretile kazanç Yergisi ka
çakçılığ nın da öonoo aJmııtır. 

Almanya da 
Vaziyet 

Berlin, 11 - Bütün Alman hOkQ· 
met.erinde Hitlercller hlklm n~yete 
geçmitlerdir. BI çok hükQmetlerde 
kabineler ietifa etmo1kte T• Alman 
komiaerlerl hllk6met ku-vvetlerni 
e :lerinde tutmaktadarlar. Diter bazı 
bfikümetlerde de yeni dnlet reiı:erl 
Hçiimekleclir. KomOniat •e aoıya• 

liat memurların nzlf eler ine nihayet 
~erllmul n yerlerine Hitlerci!er:n 
tayin edilmeai bazı yerlerde hldlıe
lere eebep olmuıaa da ~az yet hilkQ• 
met lehinde inkişaf etmektedir. 
Memleketin her tarafındaki binalar 
Hltlerciler tarafındasa iural edilmek• 
tedir. 

Hitlucl hücum kıt'alarına men· 
aup 200 kiti Kehl kıtlaaını ı,sral 
etmiıtır. Hıtlerc .ler • çelik mltfer
liler uhıta kuvvetlerinin lttirakile 
bir fener alayı yapmıtlardar. 

Tahılkit yapan n hükOmetln 
emirlerine kartı koyan 7üderce kiti 
tevkif ed.I nittlr. imparatorluk bay
rağı teşkilitı reiai de bu caradadir. 

Şehir tiyattroau mOdOrO, Gniformalı 
Hitlerciler tarafından kaçırılmıt çaral 
cıpl ak 107ulmuı •• iyiden 17 ye dlS· 
yQlmGttlir. T 1atro mOdOrO bt.yıın 

it&. halde 11 .. ıaı.aae,. kaltlınlmlft&r. 

yakın. sıcak bir muhabbet 
göıterdik. S. .• 
Gretaya ıonıuı 
•elaret Yermişti. 

Caıuı kad .n: 

Beyin gelmesi 
bir net'• ve 

- Hamdi Beyin lı adamlarile 
konuşma11 beni nede çok ııkı• 
yor. iki eaat burada neler ko
nuımadılar. Hep it. kir, ticaret •. 
lialbuki ben biraz neş'e arıyo
rum, dedi. 

Bu ıözlerile Greta, tecrllbeslz 
doıtun iliklerine i~liyordu. S .•• 
bey gOlerek: 

- Birkaç gOnlUk İstanbul 
havası ne de çok yaramıt- Sıhhat, 
yilzünllzden akıyor. Halbuki ıiz 
haata diye kaçtanaz? Dedi. 

Bu iltifattan mahzuz, alllO· 
yordu. 

Şampanyalı, bol rakılı masa• 
mızın başında 1aatler geçti. Her 
taraf tenhalaımış biz başbaşa 
içiyor ye konuıuyorduk. SöıO, 
lstanbul aeyyahalinden evYel ya
rım kalan mevzuumuza intikal 
ettirerek tam zamananda yaziyet
tea lıtifade etmeği dnınndilm. 

Greta derhal dikkat Ye zeki 
kcailmiıti. S... beyin ağzından 
çıkacak her ıiSztı bOyük bir itina 
ile dinliyor, evzaını tetkik edi
yordu. S. •• Bey, tebc11'1m etti Ye: 

- Bu mevzu Ozerinde dedi. 
Sallbiyetle IÖI 16ylemek hakkı, 
yalnız bana aittir. Bu benim 
mesleğimdir. 

Greta, dostumuzun bardatına 
rakı dolduruyor, mlibabaaemizin 
ıeklinden zahiren hiç memnun 
görünmüyordu. S .•• Beyin ıözilne: 

- Beni ikna etmek biraz 
mlltkOl olacaktır. ÇUnkQ beni 
yalnız madde ikna edebilir, ce
Yabını verdim. 

- Madamın lütf 490 iıtirak 
ettiği ıoframızın neşesiai, böyle 
ciddi bir mevzula bozmak iste
miyordum. 

- Y ann aktam bir meıguli
yetiniz Yarmı? 

- Hayırl 
- Vaktimizi buna basredelim. 

Faldrh.ıneye geliraeoizl 
- Memnuniyetle 
- Bizim bu bahsimiz mada· 

mın canını ııkmıyacakmı? 
Ca1us kadın hemen ilin etti: 
- Siz konuıurken dedi. Ben 

baıka ıeylerle eğleniyorum. Bu 
mUbahaseoizin bir an evvel bit• 
mesi her ha.de beni do aevindir .. 
cektir. 

Ben: 
- Yarım Hatlik mnbabase

miz için madam elbette bizi ma-

ıur görllr. 
• ( Arkası var) 

meı 

Doktor 
HORHORUNi 1 

Her rün akıama kadar butalarını 1 
EmlnönCl Valide k1rHthant1l :yanın• 

da1d muayenebanHlnde teda •I 

--• eder. TeL 2.4131 1 

Birçok KimseJer Bunu İstiyorlar 
ltalyada bOyOk bir merak u

}"andıran milyonlar değerinde bir 
miras me1elesi mevzubabı olu
yor. Vak'a çok karış ı k olduğu 
için alikadarların mahkemeye 

1 mOracaat etmelerine rağmen işin 
kolayhkla halledilip içinden çıkı
labileceği zannedilmiyor. 

Mesele tudur: 
8Jndan bir mUddet enel za

manınao baflıca asarıatika mnt .. 
ban:alarından biri addolunan bir 
ltalyan Yefat etmiştL Adı Fran
cesko Marinetti idL Dilnyanın 
en :z.engin eıkl e1erler koleksi
yonlan elinden ıeçmiş ve bu eser

ler hakkında derin bir wkuf •ahl
bi bulunmasına rağmen F rancesko 
Marinetti 6ldDğil zaman ne para, 
ne de millk olarak bir ıey bırak
mamııta. Variılerine sadece bir eYI 
kalmııtı. Varisleri fakirdL Bu evi 
baştan baıa araılirıp taradılar. 
Alçıdan bir heykel buldular. Fa
kat bu heykel bir kazaya uğra

dı, bir kolu kırıldı. Açılan delik 
gösterdi ki bu heykel hakikatte 
Marinetti'nin paralaranı sakladığı 
bir Yasıtadır. içinden tam 400 
bin liret çıktı. Tilrk paraı1ile tak
riben kırk bin lira kadar birıey. 

Bu buluı, YariılerJn bırıını arttır• 
da. Yeniden araştırmalara lıoyul• 
dular. Fakat bir ıey bulamadılar 
Ye eyi 1attılar. Binayı alan adam, 
burada, toz, toprak içine gömül• 
mDı bir diğer heykel buldu. Bu
nu mUtebası ılara a&ıterdi. ,Öğ
rendi ki meşhur Mikel Aı~jıo bir 
eaeridir. Bunu Berlin mllzuine 
ıath Ye zengin oldu. 

Aradan zaman geçti, İtalya 
hUkümetl, Romanın imarına karar 
verdi, btıyUk caddeler açt ırdı. 
Marinetti'nln evi, yıkılması icap 
eden binaların arasında bulunu
yordu. Ameleden biri, bu evi yı· 
karken duvar içinden ıon derect 
zenRİn bir para koleksiyonu yar
lere dlSkOldD. Jtalya hilkt1metl, 
işe vaz'iyet etti. Derken ortaya 
variıler çıktı. Şimdi, bu Yarisler, 
koleksiyonun kendilerine ait ol
duğunu iddia ettikleri gibi ko
leksiyonu bulan amele de kanu
nen bunun yar111nın kendisine ait 
olması icap ettiği iddiasındadır. 
Halbuki binaya iıtimllk eden ltaı.. 
ya hüktlmeti de, koleksiyon Uz .. 
riode ıahiplik dava1ındadır. Ba• 
k•hm İtalyan Adliyesi, bu ç•pr .. 
ıık davayı nasıl halledecek? 

ı ı ··i····.;.. .. ··1·······~·"'-·c;·~·c:;······ı····'.ı;.···~~ 
.. ! ..................................................... !~ 
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lıtanbul - (1200 m.) 18 l&Z (Nt• 
bal Tevfik H.), 18.45 Orkestra, 20 
Bodayil mOılkiye hoyotl; 12,:JO Ma· 
dam Rlçl tar1'fmdao tagaunl, 2:? gra· 
mofon, ajanı habeılerl ve ıaat ayarı. 

Ankara - (11lS8 m.) 12.SO • ıs.SO 
Ankarapalu Orkeıtraaı, 18 • 18.40 
alaturka uz, 18.40 - 19. lO grlmo!oıı 
19.10 - l9.4J alaturka 1az, 19.40·20.10 
gr.Amofon, 20.10 ajanı haberleri n 
hava raporu. 

Peıte - (55:> m.) 17.4~ Eugene 
Pertiı s ·gan takımı, 18.35 neı'oll mU· 
ıahabe, 18.05 orkestra konseri, {Dep· 
pler, Wenlnger, Beçe, Jacobl vı. ı, ~O 
FOyton·Spor, 20,50 lılr operet temelli, 
2:;,50 haberler, müteakiben caı ve 
tagannl ile Sig;ın muıiklsl. 

Prat - (487 m.) 18.~ pU.k, 19, 
Almanca netriyat, 20 mUaahabe, 20.05 
aıkert muılkl (0.ttrau'dan), 21.UI> 
muhtelif ı:ırkı -ve muılkl parçaları, 
22 uat ayarı, 22.05 Radyo Orkeatraıı, 
23,2S Aıt.orya kahvesinden na.den ta· 
gaııııili Sıgan muıikiıı. 

Bükref - (9S4 m.) ıı,ı5 Çocuk 
ne9rlyatı, 11.SO ayin, 12 cBurada• or· 
keatraıının aabah konıerl 18 p'Ak, 
18.45 eaaL ayarı, 14 plAk, 17 Köylü 
prog:aıııı, 18 Marco takımının hafif ve 
Homon mualkiıl, 19, 10 Kor.fera•.s, 
19,-5 Marko orkf'!trası, 20 dere, :::0.40 

PUk 21 cSamııon ile DalllK• isimli Uç 
1 'l perdelik S.ıiııt-Saenı n operası. 

Am••Y• Asi •ye Hukuk Hl· 
klmUllndenı Amaıyllmn Memetpa· 
ıa mahallesinden memet oğlu Abme· 
din qıemetpafa mahallesinden ali riza 
efendi kızı kadir.ye hanım aleyhine 
ikame eyled iği talak ve terkini kayıt 
davasından dolayı mfiddel aleylıa na· 
mına çıkarılan davetiye sabrına mu· 
batir tarafından verilen meıruhata 
gOre meıburenin tarihden yedi sekiz 
ıene mukaddem lsıaııbula gidip e l· 
yovm lstanbulda bulunmAkta ise de 
ıemtl mttçbul olduğu olldlrllmelde 
hakkındaki tebl gatın ili.nen icraııına 

bedel karar bu baptaki muhakeme 
2i8·3-88 tarihine mClsadlf ıalı guıı U 
saat ona talık edildiğinden meıbure-
nlo yevmi mezkQrde hazır bulunmuı 
~eya bir nkilikanunl göndermul 
akıl takdirde hak~ ındakl muhakeıue
a1n p7abea ba«alacatı Ut.n olunur. 

13 Mart Pazartesi 
Breelau - (825 m.) 11 neıe n

rlol hfkAyeler, B:! lı:on11r. 

MClldaker - (360 m.) 20.20 lkt 
ka~Uk blklye, 21 Şimal mualklıl. 

BOkreı - (89i m.) !0.40 gra• 
rnofon, 21 Kunrtot, 22. t5 kate bıı• 
ıerl. 

Roma - (441 m.l 20 ıpor n 
haber, ~ 11nfonl, 23,US hatif kouer. 

Prat - (48S m.) 21 bahar •• 
fıkra. 

Vi1ana - {518 m.) 11.23 Pal ... 
trina leminde muslkfll komedi, (Viy .. 
ııa operaaandan naklen). 

Peite - 1550 m.) 20.SO konser, 
22 Patrla gulnoıııodan naklou. 
Varıon (1411 m.) 21 D.ıı 

Vllheltnadel lımlndekl oııeret, 28, 15 
danı ha-vaları. 

Bcrlin - (1685 m.) 20 Fr. ders, 
20.80 hiklye, 21 Traub gas:ooaundan 
nllklen. 
,..- ·-

-
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TAKViM == 
PAZAR 

12 MART 
ltaua 

933 ı;s -Aıabt Rumi 
12 • Zlıkad• l~I 27 • Şubat • 1349 

VakU E:ıanl nsaıt Vaklt1Eunt Ya .. 1 
ıı==ı::cı==- - r- - = 

Cllıaet 12 Ol &. 17 AJquı l~- 18 12 
ö.,... 6. il tı. 24 Yala 1 30 19 43 
lkfodl J Si I~ 42 1 Lzıuk 10 26 4 38 

~----iiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiii-:? 

l etanbul icra itiraz tetkik m•r· 
elinden: Muıtafa Efendi •n-ceıl 
Hatice Hanımın aaılr M ·hmet Ali 
yaldoıl E.,,lne •=ı Fatma Hanımlardan 
o lan matlubundan dolayı ma!:cuun 
utııı yapılacak olan B~lılcpanrında 
120 numarala dükk&nda biaudar 
Muıtafa, Hacı A i zade Mehmet Ce· 
malotlin, lbrahlm Şnk", Ömer Sait 
Efendiler ,,. Hafıu, Arife, Hat ce, 
Rarıbe, Em ne, Vasfiye, Rukiye, Eama 
Hanımlaran ikametgahları meçhul 
kalmıt oldutundan bir hafta lç"n 
haklarında illnen teblitat lcruına 
karar nrllmlt o lmakla milrafaanı• 
mualllk hulundutu 25·3-W tarihine 
mil1ad f cumarte1i ıünQ ıaat 14 te 
latanbu 'da icra l.lrn tetkik mer• 
cıınde hazar bulunmadıklan yeya bir 
Yekilı kanuni ılndermedileri takdirci• 
mabcu• .Jıiuenin Htıf tar•ının tayini 

cllaetlae pdllecetl ılhen .. bUt olua•. 





Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'da 
Şarkın En Muhteşem Oteli 

tt 

Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Amerikan bar Lokanta-Oyun salonu-Danslı çay-Hususi salonlar-Kalton-Band orkestrası daimi 

Otomobil ve Makinist 
mektebi 

Tckıimde Cumhuriyet abidesi 
karı.ıında No. 4 

Yeni 62 nci ders devresi Nisan 
iptidasında başlayacaktır. Müddet 
3ay, dersler ameli ve tatbikidir. 2 
aydan beri mektebe müracaat edere\ 
kabul şartlarını soran ve program 
istiyenler Nisanın ilk haftasında 
ba§lıyacak yeni derslere iştirak 
için §İmdiden kaydolunubilirler. 
Kadın ve erkek amatörlere her za. 

man hususi ders verilmektedir. Tafsi-
lit için matbu progr•mımızı isteyiniz. Müracaat saati: 15·18 e kadar 

Otomobilcilik• alt bir kitap ar yorsanız bize yazmız.. 
Telefon: 4.2508 

ipekiş 

e 
Tı ygörlük 
En güzel 
En şık 

Ve en ucuz 
Yünlü 
Kumaşlar 

Yünlüleri 

IPEK1Ş yOolOlerinı hem eufi 
yUnlUlerl, hem de ipekle karıtık 
olanları vardır. !pekit 7Unl0atl 
gayet gllıel tıto tutar, hiç bir 
ı:aman buru9ınaı, yağmurdan 

mOteeııaır olmaz 'Ye 
boyaları tıkmaı.. 

"Bu işte iPEK indir,, 

t EM~ ve EYTAM BANKASI il.ANA Ti 

Kiralık fabrika Mer'a ve Bahçe 
Eua No. Mevkii Ye neri Teminat 

223 Yıldıı Çini Fabrikaaı 10. 
252 5 Beykoz Tokat Çiftliği mDıtemllAtından değirmen bahçe. 10. 
252/13 Beykoz Tokat çiftliği mUıtemilAtından kır kahveciliit 5. 
252114 Beykoz Tokat çiftliği mOıtemilAhndan mer'L 5. 

BalAda muharrer emllk bllmilıayede birer aene mDddetle icar 
edileceğinden taliplerin ihaleye mllaadif 16·3-933 perıembe srDnD 
Hat on altıda ıubemize mOracaatlara. 

Gemlik Belediyesinden: 
Uıca hamamı 3 HD• mDddetle icara •erilecektir. 5-3-933 den 

ltlbarea 15 flln mOddetle mbayedeel temdit edilmiıtiı. lati7aiwla 
Belediye Eaclmuine mlracaatlua. 

1SAÖLAM- GÖZEL-UCUZ 
İ 

20 İngiliz 
Numarasma kadar 

VATEH ~bnktıını. 
EKSTRA ~kı.rak" 
Kath, Tire 

BOYALI 
iPLiKLER 

~-...... 
Numuneleri ıgörünüz. 

_. ........ 

,,,---

90 Santim 
geniıliğe kadar 

lncB, kahn, renkli, beyaz 

CiFCi marka KAPUT 
' ' Dimi, Örtülük, 

Tentelik 
YAZLIK ELBiSELIK 
Amerikan 

bezleri 
•11111an1111 

Fiatları iıteyinb. 

Evler - Mektepler - Hastaneler - Kö.qlüler için elveritll mallar 

Telgraf ad. ADANA • Batık 

ROMATİZMA 
Ye bOtlln ağrıları keaer. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,-..s~p~~!T 
Pazartesİ17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu. Çanakkale Ttt 

lzmire azimet •• Çanakkaleye 
utnyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileli yapurda da verilir. 

Adres Yemifte TaYilzade Mu.
tala biraderler. Telefon: 2.2210 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartl ea mUeHlr den S E R V O 1 N 
haplandar. Depoeıa, l.babulda Sirkecide 
Ali Rba Mcrkea eaaauldlr. Taır.ı1a 
150 kuruı poata ile ılSaderlllr. lzıalrde 
lrıat Pasanadakl, Tcabıonda Yeal Feralıı 
ecaaaelerlade buluaur. 

Dr. A. KUTiEL 
karak31 86rekçi fırını ııruında No. 34 

eon Poata Matbaaaa 

s.lalbl • Ali ••• 

Netr•r•' 111.-... • Hallı Latft 

Posta kutusu • ADANA 67 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her ıabah bir ka19 

NEOKALMINA 
aldığınızda .Ocudunuza gripe karıı en kuv~etll aillhı 
Yermiş olursunuz. Mideyi Ye kalbi kat'iyyen yormaı. 8 ft f2 kaıelik 
~ kutuları iıteyiniı. Tek kaıell kutunun fiata 7,5 kur~ıtur. 

Ecnebi Memleketlerdeki 
Bloke dlvlzlerl hakkında 

• 
lkhsat Vekaletinden: 
Türk ihracat tacirlerinin ecnebi memleketlere yap1Dıf olduktan 

ihracat dGvizlerinin muhtelif memleketlerde l· 1·933 lpUda11na k .. 
dar bloke kalmıı olanları hakkında tedabir ittihazı dDıDnOlmekte
dir. Allkadarlann hariçte Bloke kalmıı olan d6vizlerinin miktarile 
mahiyeti ve banal memlekette Bloke edildijini. hangi tarihten iti
baren bloke kaldıtıaa. hangi bankalarda bulundupa •• baaal 
ıatııın dGrid oldupna llllı tarihinden itibar... bir &J ıarfıacla 
lktıaat Veklletiae tahriren bildirmeleri ilin oluaur. 

Gayrimübadiller Cemiyetinden: 
Ankara'dan ı•lea be1etln lıahatıaı dialıme1c Oıere Koar-nln 17-3-1911 

Cuma •lbal HalkHlade toplaaacatı llln oluamuftu. Ynml mHkGrda 
HalknlRl• metpl bulunacatı aala1aldıtandaa Koal"••ia 19-3-1933 Pasu 
sünQ Hat OD bett• JİD• Halke.tnd• toplanacatı taıbihen ilan olunur. 

İstanbul Gümrük Muhafa~a 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük Muhafaza ve mıntaka memurları için 
" 583 ,, adet kasket ilanı 

1 - GDmrDk Muhafaza Ye mıntaka memurları için .. M3,, adet 
kaıket kapalı ıarfla kırdırmağa kooulmuıtur. 

2 - Kırdırma ıartlan kliJdının tasdikli ıuretleri latanbul GDm
rük Muhafaza Baımlldiriyetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma latanbul GOmrUk Muhafaıa BaımDdlrlyetinde ku
rulacak alım aatım komiıyonu tarafından yapılacaklar. 

4 - Kırdırma21·3-933tariblne raal yan sah gllnil Hat 10 dadll'. 
5 - Teklif mektuplan kanundaki bllkDmlere göre aDn Ye ,. .. 

tinden enel aabn alma komiayonune verilecektir. 
6 - Her iıtekli, biçilmiı bedelin % 7,5 ğu olan 63 liralık mu

Takk•t all•enmelerile "teminat" beW IUlt.tD effel ko
miayona ıelmelerL 

7 - Ôrneii latanbul GtımrDk Muhafaza BqmtıdDrllliDndedlr. 
l.tekWer orada 16rebillrler. 

8 - S.W olan aaatte tutulmua Adet olu ubat klfıcla dolclurul
duldu IODI'& laiçbir teklif kabul edilml1ecektlr. 


