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Vali Muhi~din Beyi Ame- Yen! 
rika'ya Davet Ettiler 

Müsabakamıza Giriniz 
-----

Üç Şehirden, Muhabirimiz Vasıtasi]e 
Belediye Reisi~ize Birer Mektup Geldi 

Hem Vakit Geçirmiş, Hem De 
Vatana Hizmet Etmiş Olursunuz! 

Birinciye 100, ikinciye 75, Üçüncüye 50, Dordüncüye (25) Lira 
Vereceğiz. Ayrıca (100) Karie De Küçük Birer Hediye 

Tllrk Dili Tetkik cemiyetinin · giremiyecek derecede çok olduiu 
açhğı anket nıllnasebetilo 14 Son takdirde doğrudan doğruya 
Poıta " karileri· arasında faydalı Dil Tetkik Cemiyetine gi>nderile-
bir mtısabaka tertip etti ve bu cektir. 
mOsabakada kazanacak olan ka· 
rilorinden: 

Birinciye ı 100 Lira 
ikinciye : 75 " 
Üçllncilyeı 50 ,, 
DördOncllyeı 25 ,, 
Ayrıca 100 karle de kOçnk 

birer hediye takdim etmiye karar 
yerdL 

Müsabakanın Devamı 
4 - DU Tetkik Cemiyetinin 

anketi Ye bu ankete tAbi olan 
Son Postanın mnsabakaaı ( 90 ) 
gUo ıllrecektir. 

Müsabakamızın Şartl.sn Dil Ceml1111tlnin Reld Maarif Vekili 
Okuyucularımızdan ric'alarımıı Reşit Galip bey 

5 - Bu mtıddetin bttammdı 
cemiyet kendisine yerilen cevap4 
lar araa:nda beğendiği kelimeleri 
bir kitap halinde netredecektir. 

6 - Son Poıta bu kitabuı 
n•ıriııl mllteakip kendiai Yasıt .. 
ıile ce·rap Yeren beher lcariinio 
kaç kelimeal kabul edildiğini tet• 
kik edecek Ye bu Hhada en çok 
çal: ımı' •• muvaffak olmuı olan 
karilerioe ıara llo mllkAfatlarım 

fUDlardan 

Sen Fnıı,.l•lco plarlıtln ıınuıml görllnü,;I 

ŞimaU Amerika ve Kanada mu- 1 Bu ~ektuplarda, ~ublddln bey 
laabırimi:. Turan Aıiı. bundan bit 1 Amenkaya daYet edilmekte ., b 

l - Tllrk Dili Tetkik Ce
miyetinin herglln Yereceil keli
meler gazetemizde Uç banell bir 
li te halinde ı>~şredllec ktir. 

mOddot evvel garbi Amerika da· daveti kabul eylediği takdirde. 
bilinde Son Posta aaauaa bir kendileri de lıtanbulu dyaret ed .. 

2 .- Karlierimlz bu U.telerde 
11Srdl1klerl kelimelerin mukabil
lerinl hizalarına buarak bbe 
ıllnO gOoOae g8adereceklerdir. tetkik ıeyabatino çıkmııta. Bu mil- celderiol beyan eylemektedirler. 

nasebetle uğradığı Kanada•nın Bu me~tuplar, ga~etem~ı taraf~n-
Vankuver şehri belediye reiıi He dan nb Ye beledıye reı.ı Muhid-
Amerikauın Los Anje.lea ıehremf. din beye teYdi edilmfttir. 

J - Bu ıuteUe matbaamıza 
l'elecek olan yekdiierlnia ayni. 
llç haneli listenin bir nllıhuı gaz~ 
toye girmek Oıere ayrılacak, bir 
ntııhuı dotyamızda aald1ınacak, 
bir nDıbuı da, ceYaplar ııaıeteyo 

nl, San Franaiskc valili, muhabi
rimizin ziyareti mUnaubdiJe valt
miz ye belediye reisimiz Muhiddin 
beye bil' mektup ~andermiılerdir • 

- . , 
''Temennilerimize 
Kulak Bile Ver

. ~ ' mıyorıar.,, 

Darlllfilnuoa millbalıı: olan yllk
pk muallim mektebi talebeleri 
namını "Son Po•tw,. ya bir mll• 
racaat yapaldL Namlarına mllra• 
ıaat yapılan gençler Darlllfllounun 
felsefe, edebiyat, tarih, coğrafya, 
fizik, kimya

1 
riyaıiy~, tabiiye ve 

mimari ıubeleriDde tahsil görll
rorlar. Müracaat milli bir meH• 
le.ye çok açık ve 1arih bir ıekilde 
temas ettiği için bu ılitunlarda 
bahıetmeği bir yazifo bildik. Bu 
ıençler bundan bir buçuk ay 
evvel Radyo tirketine, şirket erk&· 
aından birinin delAletile bir mek• 
tup ıöndermiıler ve her akıam 
Milli martımızın netredilmesini 
lttemitlerdir. Fakat Radyo ıirketi 
bu arzuyu yerine getirmediği için 
ıençler otı beı gOn kndar evvel 
firkete ikinci bir mektup daha 
razmıılar, ıayanı dikkattir ki bu 
••ktuptaa da mlabet INr aetic:e 

Bu mUnaaebetle muharrirlmlı 
Vankuver'io ahvaU •• Taziyeti 

( De1'&mı 8 lnol 1&yfa<k ) 

Raclgo firketlnln postalııın• 6lna•rnın Ost katınılalci merkezi 
çıkmamııtar. Kırk beı yüksek kalıyoruz? Milli gururumuzu ok-
tahıil gencinjn imzasını taııyan ııyacak, benliğimizin bntnn de-
bu mektupları buraya aynen ya• rinliklerine nlifuz edecek olan• 
ııyoruz: bu gOzel marıtan niçin mahrum 

"Her gece Moskova'dan raci- kalmak iıtiyelim? 
ya ile dinlediğimiz "Enternasyo- Bugllıı Türk gençliği her ıey-
nal marı,. bize bazı ıeyler babr- den eYYel kutwetll bir milll ter-
labyorı biyeye muhtaçtır. itiraf etmek 

Niçin blı radyoda mlllt mecburiyestiadeyiz ki bize b&yle 
ınuıımuı diDlem•kt.. mahrum CD•Hma 6 ıuı 1arfada t 

ikinci Liste 
Ankara, 12 ( A.A.) - T. D. T. 

Cemiyetindent Karşılıkları ara· 
nacak Arapça n Farsça lc.elimelerln 
2 nrınfaralı listui ptllll' ı 

Sahil, Balııa - Bak., Balıruru, 
Balat, Bau, Baki-Bako'dan, Bakire 
Balig, &ıtıl, &e•giş, Betlhin, Bed11l, 
Beden, &ıln1i, Bedi • Bedaalten, 
Bedihı"', l>ei .. 

Li.stelerdtJ çıkan lt11limelertlen 
manaları 6irılt.n fazla olanların 
/ıer manası için agrı agrı karıılık
lar ileri siJrülebilir. 

l.tanbul polial enelld gDn 
mGthit bir hınısbk hAdiaaiııl 
meydını çıkarmıı ye haraızları da 
yakalamıtbr. Y apbğamıa taliki· 
kata g6re enelkl glln Ab dllrrah
man iıminde bir sabıkalı Sirk04 
cideld Sana11ryan hanına aıirmif, 
ban lçeriıiade hamal.ana otur
dutu odaya kadar gitmit Te bir 
çekmece içinde bulunan mllbim 
miktarda bir parayı alarak d11an 
fırlamııtar. Çekmeceden çabnan 
paranın hakiki miktarf ıudur: 

( 2000 ) altın lira Ye ( 1555 ) 
gtımnı mecidiyedir. Bu paralar 
handa çalııan hamallar tarafın
dan kuaaıhp biriktirilmiştir. Bu• 
radakl bamalar kazandıkları 

yerecektir. 

Mükif atlanmız 
7 - Gazetemizin mllsabakaya 

qtirak edecek karilerine verecetl 
hediyeler ıunlardır: 

En fazla kelimeal beğeııilmlt 
olan kari.e 100 Ura, 

( Devamı 6 IDCJ 11yfada ) 

paraları altta Ye ,OmD,e tahvil 
ediyorlarmıt-

Hırıır.lığa gelince; AbdOrrah
man birer torba içinde bulunan 
bu paralar1 çalıp dıtuıya kaçtık• 
tan •oııra cadde llzerine çakmıt 
ye yOrllmeainl ağırlaıbrmııhr. O 

11rada elinde ağırca iki çıkın 
tqıyan bu adamı K'&ron iki polla 

memuru, bu Yaziyotten tOphelen• 
mitler ve Abdllrrabmanı yakalaya
rak merkeze ilSlOrmllflerdır. Mer
kezde toı balar açılınca içinden 
aara liralar ye parlak mecidiyeler 
çıkmıf ve Abdlirrabman da ctlr
mllntı itiraf etmiıtir. Paralar 
sahiplerine geri verilmiştir. 

- Versay muahedesinı yıkacağız, yahut 
dünyayı felakete ürükliyeceğizl 

Bu sö ri so r n alelade bır pohtik 
deg ı, an d 1 nın harıc·ye 
Be ınci yfamızda Alman ışlerinı 
son cer yanı t kip edınız 1 
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Memleket Manzaraları 

Güdülün 
.lJir Hafta Süren 
~ög Düğünleri 

GildQl ( Huıull ) - Geçe• 
hafta burada bllyilk bir düğOn 
•arda. Davullar, zurnalar çok eski 
bir dewrin ıenlikleri bat ra11nı 
canlandırdılar. Tam 7edi giln, 
yedi J(eco dayul, ıurna, graota, 
zil ıealeri kulaldan pnlattı. Dil
tünllo biteceği cuma gOnll halk 
nahiyenin düz •• geniı meyda
n oda toplanmıya baıladı. Çalgılar 

yapılacak oyunlara balkı ptır.• 
7ordu. 

Çalgı ıesleri yllkıellr yOlc
•elmez bOyük meydan irili afakh 
inıan akınlara ile hıneabanç dolda. 
Küçlllc nahiyenin bOyftlı meyda
n nda binlerce IDMD kllmeli 
kaynq•yordu. 
Daml, cirit damdudumanu. nma 

cirit havas na çaldı. Atlılar mey
dar!da ıazoktlller. Yald nın aOr
stil• bir laraf taa 6b0r tarafa 
ko,aa atlana Gıerinde deyaek 
atan ıençler l>a milli " tarihi 
GJUlltlll birer kahramaoı idiler. 
Deynefi yiyen elini, g5zllnll ka
nat.. bile hiç ıeı çıkartmıyor 
ıakia bir bav:ı içinde oyua cerc
Jan ediyor, çocuklar Jer• dlşen 
deynekleri oyuacalua alap yor
lardı. Bir aaat IODl'a birinciliği 
15 Jet ada Ç!tvilc bir pnç kazandı 
Ye diğer arkadaılarım bu auretlo 
renmit 9ldu. 

Sonr• glret. lllrefl mlteaklp 
at kOfUlan baıladı we ~rıdaa 
ıonra yedi fln, yecH gece devam 
eden bu çaltılı kay dOiihıl bitti 
wo yeni pftler ••lebdL 

Ayaıh K. it 

Ereğli' de 
Çuval içinde Parçalanmıı 

Bir Ceset Bu~undu 
Eretlf, ( Haıllll ) - Baadan 

f)lr mClddet enet. Ala1r1Bse ka
Jlind• 26 J•ılarmu KGrt oiJa 
Ha... iamiade bir reaç bJb°'9 
muıta. ~bayet birka~ tin enel 
bu sawaUı ıeaç Kal~ Kira .. 
bk ltofaa mevkinde parp par
ça .,. bir ~a blalmq olarak 
balunmaltıır. Cinayeti yapanlar 
Tombul oğullarıadaa Yuaul ofla 
Kadir, Kaya oğla !nettir. lılalc
tul balla ile 61dürlllmBt w c1eı .. 
J• ablmışt1r. 

Kati:ler yakalanmıfbr. 
Bir mllddet evvel Esma H. 

flmiad• bir kadım eYiade boğa
rak l}dClreaier yakalamlfbr: Mu
nnlana adedi oa dirdl bul-
•Uflw· 

Geratlea Bjr Konferans 
Gende ( Hand) - Ziya Glk 

Alp mektebi U. a 111Jimi lluzaf. 
fer Ş•cll Bey taraf.odu ( Tnrlc 
clilinia deierl Ye ld plrleriaia 
tarihi luJatluı) ••uala Ww ba
ferana verilmiıtir. 

Şadi s., ba lroaferwvncla 
T8dt dilinin bitin dlnya dilleri
.. 'fi medeniyetine bUy6k yar
chmlarmdaa. bDyak kaıtana
mııaa açtaklan tlrll çığırlann 
Jlka•k liakı"katlerindeıı Ye uz 
pirlerinin 1imcli7e kadar iti~ bir 
taallayat mtlteh..... tanfındaa 
tema• edilmemif hayatlanadıua 
bahıe' miştir. 

Mumaileyh a&ı derlemelıİnde, 
her ferdin bir vazife almak mec
buriyetinde olduğuaa itant ede
rek arkadaılarw çal ımaya davet 
etm·pir. 

• 
ME L KET HABERLER/ 

Düzce'de Maarif Aşkı 
Ortamektep Binası · İçin Bir İçtimada 

5 Bin Lira Toplanıverdi 
Dftzce, (Hun

ıl) - Maarif Ve
kli eti, binası mu• 
hasebei hususiye 
tarafandua temin 
edilmek tartile 
bir ortamektep 
açmıya karar 

Yerdijinl kasa• 
b•mıza bildirmif

ti. Fakat mala.. 
mebei huıuaiye-

nie blyle bir 
biıaa temin ed .. 

cek •aziptte ol
ınadıjl anla11f. 
anşbr. Banan 
için Hallı F ark.11 
biitilP. halla Iİnema !,lnasma da
vet etmif Ye bOyük bir toplanb 
7apm1Shr. Bu toplantıda vaziyet 
halka izah edllmiıtir. Ortamek• 
topleria de faydaları n IDzuma 
halkn anlatılmış, halk bu to;:lanb 
neticesinde ortamektep binau için 
aralnrında para toplamı7a karar 
vermişlerdir. 

Toplaohda Irat eöılen hltab~ 
ler okadar milessir olmu1tur ki 
baJk mektep binasını temin etme
yi derhute eder etmez hazır bu
)QDanlardaa Zoki Oğuı Bey derhal 
on lira Yermİf, bunu Ali F ai& 
Beyill -.erdiii oa lira, telt hlr 
çocup bile olauyau Aksekili Ra-
ı•P Beyim verdiği ylb liıa, refi. 

Uşak'ta 
lddia!ı Bir Spor 

Faaliyeti Var 
U1ak. (H.ıauıl) - Burada apor 

çok l..:rakki etmektedir. Klipler 
araıındaki rekabet pa ıeçtikçe 
alevlenmekto Ye ba rekabet •por
ca geoçlerimiziD faaliyeti için p
yanı memnmiJet aeticeler wr
mekteöır. 

GençlerbUliji, Turan ve Er-
genekon yurtları Uıakan en ku .. 
vetll fotbol takunlanaa malik 
balunmaktad•rlar. 
Uşakta biribirlerinln en bOyOk 

rakibi olan ( .. n llciYertliler) ile 
(bo.,.. aiyahl lar ) tehir edilea 
1932 lilr maçlarını yapaya ba.
lamqlardır. hk maç cuma tGnll 
yapalmı1t fakat hava çolc Y•i
morlu •• fırtınalı olduğu içia 
devam edilememif, ıelecek laaf. 
taya tehir olunmuttur. 

Gençlerbirliii ve Erıene1coa 
idman 1urda 1e11elllr koapreleriai 
7apm;tLvcfar. ----Dlrtyolda Ucuzluk 

Dartyol ( Huauif'f- Banda 
ıayam clildlat bir acmlak anhr. 
Bir lro,m dlrt lira,., bir okka 
tereyata 80, dlrt yumarta bet 
kdnlp .. t.ımaktadar. a okka 
odua bir kanat. 1 okka k&aDr 
ao ..,.cı.. 

Havalar da çok iyi titmekte 
halk fev~ fevç karlara ıiderek 
ıababtan alqama kadar eğlen• 
mektedlr. 
Dartyolda Kaçakçı Bir Klldlft 

Burada Malatyalı Fatma K 
iıminde bir kad nın evinde aran
ma yapılm ı ve on beı parça 
kaçak efY& zDhur etmiıtir. F at• 
ma H. Jakınila lbtiaaı llalaker
melİD• .... dileCektir, 

DDzcenla ...._., ......,. ... 
kuwn verdijl oa Ura. AkleklU 
Ahmet Hamdi Efendinin •erdiği 
elli lira ~kip et mit ve kaıa bir 
zaman zarfında bu hamiyet mll
.. b.aka11 baraNtfenmiştir. Tllccar
dan Haca Abdullah Efendi 200 
lira, Denif •adeler n bakkal 
Hafaz iımail Efendiler yGzer lira 
yermifler ve o toplantıda bina 
için tadı l.Azım gelen 5 biD lirayı 
toplayıp Kaymakamdan Maarif 
VekAlatine binamn hazır olduğuna 
dair telgraf çekllmelİDİ rica et
miflerdir. 

Ba toplantıda eanaf comlyet
terl titkl ...... ele bnrl..-
tar .lmlft sinema ubibi de ba 
bayarla toplanb .-efino on kıınn-

Wr maanam hlr-
filim ı&termiştir. 
Dllzcelilerin maa
rif vadiaindeki bu 
laamiyetleri De 
kadar aikıılanaa 
yeridir. 
Ddzcenln Gazi 

gUnll 
12mart DUz

c:enia Gazi giinD
dllr. Bu münaıe
betle bllyik teıa
burat yapıldı. Biı
Jiiia apor .. beti' 
tezala•ata lfti
rak etti; muaiki 
pbeai bir kon-
nr yerdi, teımil 

pbesl •• 3 ..-delik l:air ... r1 
aahneye koydu. 

Birliğin ilk lçtlmaında Hallın 
Beyin bir ta krirl Oıeriae ıen~er 
badema kahvelerde çay ve kahve 
yerine Ozilm Ye incir istihlik 
etmiye 13z vermiılerdir. Bunua 
tlzerine iki alla ıufmcla 40 ..... 
dık üzilru •tıhmt. yeni 8İparifler 
ırerilmiıtir. 

DUzca Genoıer Blrllll 
Burada Gençler Birlifi tewkil 

edilmiı, Ali Faiz. Halim, irfan, 
Tevfik Fıluot, Arif, Ferit Tekin, 
Zeki O ~a. Kemal, lsmaU Beyler 
idare lleyetlae •fihzftler6.-

Birlik ıpor, musiki " tem.il 
fUbe\eriai ibtiTa etmektedir. 

}Diyanbekir' de Çok Güzel 
Binalar Yapılıyor 

D:ıartlleldrd• allltan ıurdll ........ 
Diyanbekfr, (Hmud) - Ş.hrimiac:le pyam dikkat Wr ..._ .... 

JeU warclır. Şehir baricin• ıa1et l(llzel M modem biaalar ,.pdmak• 
tadmr. Dajkapau haricinde aabita• rurda ~ yeni " ~k sibel bir 
bbaa daha 1apd1111'tır. 

Binada mubtedil daire " ..ı..ı.rclaa maada Wr .... " bir 
tiJatro ulona ...,dr. Yurdun çok ıtısel bir bahçeli 'fard.r. Bu bala
çede İDfa .ecW• hana elektriklerle dalenmİf Y• cidden çok !>edil 
bir ~aazara .acuda vetlrilmiftlr. Sinema aalona halk lem de aç k 
bulundurulmaktadır. Di1anbekirde timdi,. kadar alnema w tiyatro 
yoktu. Zabitan yurdunaa bu pek mDblm ihtiyacı karp1aauf elmw 
balkı da MYİDdinaiftİI'• 

Muş'ta 
15 Saki Yakalandı Ve 

Ad!iyeye Verildi 
Mut (HuıUll) - f.tkiyahlc 

etmiı olanlarla datlarda a ezen 
Ye yolculan rabat11& eden pbı .. 
lana takibine daYam edilmekte
dir. Geçen hafta bu kabil 33 
klşinb yakalandığım yumııhm. 
Son bir hafta sarfında da Muı 
ci•anada 2. S•• ciwanacla 10. 
Mutki channda 1, Salahan ciYa-
ıUMla a kiti elmlk lwe 16 pld 

BitJis'te 
iki Metreyi Bulan Karlar 

Erimeğe Baıladı 
Bitlia (Husuıl) - Kar keall

mit. yafan karlar d~ erimeye b.,. 
lamıtt r. iki metreye yllkaelea 
karlann erimeaile pJlar tatm•J• 
başlamlfbr. Balak bollatllllfl r. 
Mebsul miktarda balak avabia 
yaP'lmaktadır. 

1.ic-=:f.~.-.&f=;ı:bll:s::111. S!!!Y~a=.:=k=al:::=a=naa==p=::k=?.il=er• 
adli7e1• yerilaaektedir. 

' Memlekette Ziraat 1 
Gübre 
Pahalılığı 

Ziraat itleri nılo glbrenha 
ehemmiyetini anlam yan arblc 
kimn kalmamışhr. To >raldana 
verim kuvvetiııi arttırabilecek 
biricik çare rDbrelerdir. Topr• 
larıa itleue iıleııe Yo yetiştircliil 
mahsul al1Da al ına artık kanetl 
de u.ıaaıı olduğwıdaıı topraktan 
kaldarılaa mabıuliin ter:Cibindeld 
kimya maddelerinia mikt.anaa 
göre bu maddeleri tol)rağa ..,.. 
mek Ilı: mgolir. Bu ki:nya mad
delerini toprağa •eremiyecek bir 
vaziyette bulunan çiftçi, baia, 
bahçıvan için toprağ.ndan iyi 
hatta orta derecede bir ....... 
beklemek hayal olur. lşiai bil .. 
ler gtibrenia lltzum n ehemml-
J•tiai pyet iyi takdit ederler ft 

laer • f'•tluma ohır• olaua 
ihtiy~ ailbetlnde gebre temfnlne 
plıprlar. Giibre temini 1.tanbal 
ve civan bahçeleri içio çok 
ehemmiyetU bir meıelo hallol 
almqtır. Civarda mevcut çiftlik
lerdeki haynaabn gObreJerindea 
aac:ak keneli tarlalan istifade ed .. 
bilir. Bir çift akOz ile çiftçillts 
edenler de ancak bir tutam ot 
Yerebilecek ıeıaiılikte l:air tarla 
parÇUJm ıllbr~liyebi;frler. Baflar, 
bu.ı- hep tehria ,ak .. aaba 
haynebnaclaa toplana w,. 
mezbahalarda, dvari karar .. 
larından toplansa hayvanat &lb
J'Uindea latifade zaruretinde k ... 
JDıtlardır. Halbuki ,Ok Ye araba 
hay•anah ıon i eçtikço azalmakta 
yerlerine otomobiller, kamyonlar 
ı•çmektedir. Şehirlerde alnr 
gl\:welerlnla m11ctan da pek ... 
dar. BlltDa ba 1erlerde topl&11a11 
ıtbreler l.taahaldald bUçeln 
oada blrbae bUo yetifmez. S. 
ılllh ..... , .... _ ,..... .... 
malı.ul de ııda itibarile . aJlf 
bir terkipte kalmaktadar. Glb
nll, bnetD bir torrafna .... 
•ali Ue ıtıbnai& u.yaf bir topt 
rapa mallmla biribiriacl• pk 
f•kı.dar. G Lbrenia .... .. 
maclcl..m pala.lalaıımauna .-.p 
.......... llta.1•~ulaa m•telif ............. .,,..,. ......... 
dini daha kawwetle hiaettlr•eltr 
tedlr. Bir araba gübre Jeriae 
fire 400 • 7CO kunlfl kadar Jaal 
bir ara&a aebze,. muadl tatafa. 
bDecek kadar pababdır. B• ,... 
habhk ıelairdea biraz uzalc bla 
bab~r içia daha ıi1ada fu.so. 
laamaktadar. D&t bet dlalmltk 
bir bahçeyi t&breliyebilmek lçfla 
hlyllk bir sermaye fedaklrlıp 
ibliyar etmek icap eder. Halbuki 
ba fedaklrbp 1apabilmek ip. 
mabaullbı biru para •tmul ı .. 
amclar ki mlktawt ba fedaktr
hta katl-'>U.. Hayatm •• sek 
....... Yebilbuaa .k ... 
pı acuzluğuna rajmea .....a. 
,eYmiyelerl a)'Di altbetl mulıafua 
edene. ..... palaahltjı. tolnP 
_.. pahalılık •• aelreti w...
daba birçok latibaal pr~ 
JtkeekJitial muhafua abD 
mukabil bir cle mahnllD ,.,. 
ebaedifhd ıana çift~i •eya haJa. 
cı•anJa toprap •arılmalc laewed 
kalır mı bilmem.. Bu tibn Jelae 
herhalde pr• .,....- llaadır. 
Kimf991 tim.lada Wobirl har 
wmat t&brelerillıie tamamen ,.. 
rW blta••• S. fenni glbre .. 
tama.ıa,.. filbre!er .:lir. 1111111• 
aacak ltJeamif " Mneleree har 
yanal g&bre.ıle ılibr.ıleaerela 
afala11111 topraklarda veya ........ 
meai kolay, kuafeti u kaml-. 
k11mlu n u killi to: raldarda 
kallaa:lına pk fa;dal• olu. U. 
babae tekrar ıeleeejiL 

L6tü Aı;I; 
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Siyaset Alemi 

~~ilahları Tehdit 
Kon/ eransı Niçin 
Yürüyemez? 

Silahları tahdit konf•ran•ı bir 
9kmu Jçiıa ledir. Ba konf~ranaın 
böyle b r ba tak •A' l aaplan .naaı, aev• 
letıer arasın eo a sureta Kabul olunan 
ıiiih anma mü.are"eainin aonu va 
renı biJ silah anma yaı ı,ıaın ba~la· 
ması deme .• t r. N · t cen o nereye 
ı:tıe'b . lec ği ise ma.ümdur. 

Sı ah arıı:ı tahd di işi nlç~a Ur 
Ulrlü ilerı liyeıniyor ? Çün .,,ü, her cev• 
let 'kendi işi n e gden taraftan davayı 
JÜl'Ü l ınek js!iyo r. Mes .. ti doni:ı silib• 
ları lah•n .ıe,, lng .itue. en çok ı!e
D z allı g emı.ernden çek nir. Onla• 
nn lkalkm .:ı a nı is er. HaYa silahla• 
t1nda ae umum y ~t e tayyareler n 
Hkı!ri h z ınetten ayrılma11na taraf• 
tardır. Ç unkü, kendis ne en yakın 
ohn f ra •nı ı z devi, t n.n ınuauam b.r 
bava f Josu va: dır. 

Fr.ınsa ister ki, bugünkD vaziyet 
devam e lsin ve dalıı emniyeti bir 

tek ı l alı1ın. Bunun için do müteka• 
il İlt.föklar yapdmasını anunf.k 

rörür. 
l\1manya ve lta'ya bunmt aleybin

derlirier. Çü:ıkü Alma~ya, • lib nol.:• 
taauı-dan gPridedir. Di,;er•erinin ıır.ı• 
ııaa. çıkmak ister. ita.ya, Fra aa ile 
•ynl dPr t c ede deniz kuvvetlerine 
•abip o lmak hakkını aıar. Bunun 
için bir had tayiıı e lilmesinl we dev
let.o ayni derec.:de ııemi .) aptırab.J. 
me1erl 1üz •ımt•na i eri •arer. 

So.-yet Ruıya. bu i.fin Wyle p 
rilrem yecet' -id~ aaıadadır ve top
tan bil' ilga le arannı muvafı c ıörur. 
Der ki ordulnu l\aldırahm. Z ra. 
kemüo ıı:m f .kir l :l İ oldaj'una ıröre, 
onun I~ ne de bu ~lver 4lı gel'r. 

Romanya, Çe"<oaloYakya, Lehls• 
tan, Vu~o:.lavyadan bahsetmek i9te
miyo uın: Z ra Fıana& ile arai 70.aa 
7alcuıudu.,.lar. 

Şu baldf!, böy1 e b·r konferan.ın 
aetice Tereb lec ·ğ ı b'ir an için 'Ol• 
nn düşüniil.:bıh m;? - Stıreyy. 

Silahları Bırakma 
Kon/ eransında 

CeıLCYre, 12 - Si.lbhn bırakma 
konferaou eod ı§eli vaziyet nı muhafaza 

ctmekted r. " J ur at dö J.m~v ,, ıa• 
adeaı. konferansı içine dü~tütil \'lk· 
aıa:ıdan kurtarmak içi" ba'Zt hal su• 
retleri tavı; ıye ıctme ted r. Bunlal' .. aa 
biri, İngi tere. Au1erika H FıH5a •r•· 
lıtlda • lihtan~ naltıbıuı iÇba müt
terek bir prograıa lenzrmi ıetrafı•da 
biı- iti.Af ..-ücudo l'et.ri mea.idir. ıBu 
lt.1.Afa Alwanya ve ftalya da 1,Uu . .k 
twiel ilaıelidir. 

loziliz m urahhuı N. Makdonaıa 
dla muhtel f -uı u abhaalar1a gorüt
lb'üştiir. 'M. Makcoıalc~:ı, konfe anu 
lllÜf .ül -va-ziyettrn in rtarma'k i~n yem 
ba teşeLbüate bu • , < catı ·~ eMDek• 

te i9e ele ba tetebbWtiın m.bı)'di-
IGm cetildlr. 

ıM. •"UakdonaJd,, ıha k1Ullf1Da 981l8• 
mnıt.., jng.ltercııı ın fnmaamıı emııiye
t .nl lh · ii edece.k hiç ir taqikte bu• 
lun nıiyaca ğanı .aöylem4tlr. 

SOM POSTA 

BABİCI TELOBAPLAR 

Hüriyet, 
• 
Ist·yor! 

"Y aşıyanlar Harp ÖlülerininKanile Ya· 
zılan Vasiyetnameyi Yerine Getirecek,, 

Eerlin, 12 - I"ariciye Nuırı Fon 1 
Nör.ıt, ı. r nutuk söyliy~rek dem ot ır :la · ~ 
ki: Almanyanın cihan:hki vniyetl ·;· e· ~~<it ';;_::.:J~~:: 
için çet·n bir mücadeleye g.rişt.k. "" -.. - ~ 

Az feraaefi devlet ad;ımları, Ver• . • '\ . --.. 
ıayda al<t,dilen ve au!b ıami :ı.i taşa-

yan mu:ıhede ile 60 miJyonJuk l:ir 
milleti gayri Ad iane b.r şek: lde 
z ncire vurabi 'ecek erini zanoed ynr• 
lardt. Bun'ar henüz 1"refine ..,~ 'nef• 
• ne h ..irmet -.tt rmek iatiyen ıbir 
mi lete l.öJe muame:eıi l'apılamıya• 

cağan• düşünmiyorJardı. Almaayanın 
uy ınmıJ olmaaından do.a)'I babti• 
yarım. 

Har ciye Naıır1t bu muahadeler 
aleyhinde mücadela edi ecejini ~ör 
Jeoikten sonu demiştir kiı !- .lbakiK• 
iç"nden 1uy·nyan b ir lteınl, aıaw'"• 
hane vu btar.a d~t ı ir.mek mür 

kQldür. Fa '.<at bu müşkül it için lhım 
ola:ı ce)aroti mil ıc:t.m z1n hayat yc:t 
kuvvet 'nc ohn lt imadımızı.!an a 'ma• 
hyız. Dunya iki t :ktan bw ni int ıhap 
etmeli<Jir. Ya, Almanya 'bu 11dalet 
Ye hüriyc:t yolunu kateduek A•ru• 
pınan ka b·nde •ulhün bekçisi o ur 
veyahut Avrupa u~uruma do~ru sü• 
rüıı.lenir. 

HIUarln Hu:ku 
Ba,vekil M. Hitlerde bir aatak 

•Öyl.yerek demi4 '.irk ı 
Sulh çok güzel bir şeydir. Fakat 

kuvvetli olma.< gerekt:r. ı-: üklmetı
m z, J-u.<uk müaavatı eaaaana iatıi.rıat 
etn1ek şartilo butıin dünya ile an!aı· 

mıya lıaz • r •'ır. 4 St9ne, bartin muı'!
betJerini görüp tanıdığımu:daa do ayı 
uzlatm•yı son dere-ee arzu ediyoru&. 

Harp ÖIUlertnln Vaslyell eri 
AJ.n.;ın l1ava N.ızırı ve Pru~ya 

Kom seri M. Görinr tayyare aerg.ıi
nin açılma meraa.mıinde b I' nutuk 
•Öyl yerek dc:mi4t r iki: 
A!manyanın eski dDtmanlan, ~i

zim layyarec iğimizl mahvetmek İl· 
tiyorl.-r. F ~ kat bütün bu gayretleı 
boşa gidecektir. Onların ka 111111 a 
tunç' an bir kaya gfoi dikilec •ğim. 
B rçok d·faar Cenı:vrede •Öz söyle• 
m ye davet e dild .m. Şimdiye kadar 
kaLul etınedim. fakat orada aöz 
söyJ:yf'cek o!urıam, aoo söz ıöy en• 
miş o'ac.aktv. °'r•'1ran&.r. u--p ö Ü• 
ledni:ı kan'.ar le yazmış o duklan 
•asiyetnamey 1 -yerine setil"mek rmee
buri retindedirler. 

Amerika Mümessiller Meclisinde 

Ruzvelt'in Projesi 
Kabul Edildi 

Vaş'ngton 12 - Amerlka'da ban• 
lcalar buhranı fiddelioi kaybetmiştir, 
lbir kısım bankatar açı mak 'a ve 
!han~<• muame!e:eri le<ir.ct •uretto 
:baı ' amaktadır. 

So:ı Amer.ka buhranına karşı Re
laicüml.ur M. Run•e:t taraf ndan ha· 
-zırla:ıan, çok miihim tedbır.~r .• bt ..- .. 
eden ve Re iscilmhura fevkalide aa 'i• 
hiyetler vereo kanu ı liyi•.aaı, Mil• 
meuıller tarafından kabu l edi.m 'ştir. 
Bu suret'e ko ıgro azası aeneJ.k 10 
bin dolar tah•&.atlarını 8.500 dolara 
indirm;11erdb-. 

Bu k-11nla rapalaa t .. arruf mik· 
tıın 100 milyon dolardır. Eaki muha. 

riplerin nıaaşmdan 17, memur'aran 
maaşından 115 milyon tasarruf yapll· 
mlfllr. 

Bu projenin .ııyanda tiddetll bir 
muhalefetle kar"laıaca"tt söylenmek• 
tedu. Bununla beraber Ayu Mt'c isi 
de projeyi kaimi elt gi takd:,.de 
mem:eket bankalarının nziyeti dü
zelecektir. 

Z rai latihsa'l.tın ko:ıtrolu ·n fiat
leıinin yilkae. tl.mcıal ıçın Ruuolt 
kongr~deıı sa!Ahiyet iat yecekt' r. 

Ruıvelt ,projas nln mümeull:er 
mec l• nde kabul ediımeai çok mü• 
hl -n dir. Bu sur•tl• Ranolt l.k miif
kü 1 n ye.,mlşt r. 

" - -. -:. . .. ... TEFRlK.A No. 16 ... . - .• , +,·:.(.! çeviriyor. Gece hudut )' oicu..ar oı ı 
muayene eden gftmrükçiilcr gibi 

yaıııma ald m. Devriyelera rast
lamama'k için bahçeden bahçeye 
geç~rek karargaha ı-.iderken bu 
kapa:ıa düşliim. Bakın yilzüm, 
gözüm ne ı.alde l İHTİYAT ZABİTİ 

ROMAN 

Muharriri ı 8Urhan Cahlt 1. ~ . 

Ba sert bir bahçe "&peği Wi. 
Ka1aldaT na yapıftım. O boyuna 
lmlryordu. 

Kasatura ile temidemektea 
bq'ka çare yoktu. 

Fak at çile daba dolmam 1tı.. 
Uzaktan ka~küR kapııı aç ldı. 
Elinde elektrik fenerile bir adam 

ıörDndll. 
Köpek hır ıltıst olmasa belkt 

taldanacakbm. Fakat köpeı}ı bı
rabam üsfüme •alacak. 

A'ftık oldu olacak, dedim. 
Bek~im. 

Adam bir eUnde koca bir b· 
radağ tabancas•, bir eliqde fener 
ramm:.za geldi, beni görünce: 

- Hah, dedi. Nihayet ıaka• 
ladsm. 

- Kimi beyefendi. 
- Kimi olacak, senit 
Ve sonra tabancasını burau

ma tutarak ilave etti: 
- Edepsiz zampara. Kaç ge

cedir bekliyorum zaten. Komşu-

nuo kıza demek benim ık...zam 

demektir. Şaoun pasında kırk 
yıU.k kom~uyuz. Bea öyle dala· 
vereye t elir miyim. Yürü baka
lım delikan1L Komıu \uzlarile 
aına fişna etmek nasılmış. Seni 
kumandana teslim edqim de anla 
bakalım.l 

Ey•ahlar olsun, yağnrardaa 
kaçarken doluya tuhılduk. 

Een kuvvei mı.mtazıra eao 
evd., yemek yediğim iç.in ka~ar• 
ken .bu adam beni zanpara deye 
prezante edecek. Rezil olduktan 
başka on beı gnn .da de!ikte 
yatacağım. Bütün talikatımı dök· 
meğe ba~ladım. 

-A~ .. ı rim, heğim, de ~im. Siıe 
baş ·ma E eleni mılatayım da ona 
göre hnkmüntizn ftrm! bak.n 
bal ve keyfiyet b5y1e böyle1 

Vo işin dcğrusu olduğu s:ibi 
anfattım. 

Ben anlatırken köşkün ınhibi 
elektrik fe.ııeriai yüzüme. nzerimo 

bana şüpheli şüpheli bakıyol'du. 
Benim içten ~lell samiml, 

etfebl gece konfcra-:"tsı adamı 
biuz düşündürdü, fakat yina 
kanmadı: 

- Y\ltmam, dedi. Beıı böyle 
dalgalan çok dinledim. Ne olursan 
ot Şu dakikada bahçemdo bu· 
lıanmaa bile bışh ha, na bir ka· 
bahat. Oau• İçi• ben •eni .kuvvei 
muntazıra kumandanına teslim 
edeyim de derdini ona dök 1 

Art k ağlamakla o1m~am. 
Herifi11 dinde tabanca o;masa 
kaaaturaya u lac:tktırn. F.alcat 
hem prcjöktörJo (Öı.leriıni ka
maştır.JDI', aem de ikide bir 1a

banca1Wl aamlımınu i öı.ümo 
tutuyordu. 

Köpek arbk ıahibl reldiii 
için havlamıyordu. 

Yeni baştan bir konferaıa.sa 
bqladım. 

- Beyfencll, dedlaı,· şurada 
ne çektiğimizi biliyOBunuz. Ben 
de azin gibi temiz bir ailenin 
evladıyım. Bin zahmetle vatan 
vazifesini yap fOruz ve fedakar-
1,kların ne olduğunu görüyorsu
nuz. K zıltopraktaki ev~mde ye
mek yedim. Yarınki yemeğimi de 

Adamcağız bazea yumuşuyor,, 
bıızea: 

- Nasıl olur, diy?r.du. her 
gece hu •akit bizim komşu Hik· 
met Beyin bahçesbde biri dola
şı yor. Geı1ç kızla fiakos ediyor, 
Sonra bizim W.bçeye atlayı? gicli· 
yor. Bereket bu akşam biıim 
çiftlikteki köpezi eve getirdim 
de yakalaı_L ~im:ii av.zim limı 
cimi yok. K~tı bahçeye gelen 
zampara .sensi~ Bea seni devri• 
yeye teslim edeyim,· dt.rdiııi on
lua anlatl 

- Amaa beyefendi Bir kere 
bahıettiiiniz za .nparalık madeıa 
ki size ait dci'il, komıuya aittir. 
Bıru11 lçin kimaeye luzmıya hak· 
k naz yok. Sonra beni devriyeye 
teslim etmekle ne ç kacak. Onlar 
da nihayet benim silah arkadat
lanm. Bir ıi•ilİn kendi arkadaş· 
Jarma böyle hakaret etmesine 
pek haldı o:lardk kızarlar. Bina· 
ena!ey size tekrar rica ediyorum. 
Beni bırakın. Gideyim. Ben kim• 
ıeye zararı olmıyan bir gencim. 

Adam biraz )'Umuıuyordu. 

ı~,. ---~ 
Gönül işleri 

.._ _________ ~·~- ----------.J 
İstikbali 
Düşünmeden 
Evlenenler 

"24 yaşındayım. Hayatta kim
sem yok. Dört sene evve!, kendi 
vaziyetimde bulurıan hamisiz bir 
kazla evlendim. Hiç bir param, 
onpara gelirim olmadığı h:ılde 
mes'ut yaşadık. İyi bir mevkide 
babalndan miras kalan bir e'f 
vardL Bunu satarak şimdiye ka• 
dar idare olduk. Fakat şimdi as-
kere gitmek üzereyim. Üç liralık 
ev kirasını bile verecek param 
yok. Karımı 'Veı çocukla:mı ema• 
nd edecek, <'nları himaye ede
cek kimse de mevcnt değil, aske
ra gittiğim gün karımı ve ço
cuk:lar mı safaletin kara kucağma 
teslime mecbur olacağım. Ne 
yapayım?,. 

Yahköyden: A. Nuri 

Jşte size ıistikbali düşünmeden 
~.le 1'.uran bir gencin vaziyeti. 

Geliri olmadan, askerJiğ:n1 
yapmadan evlenip to bir kad nı ve 
iki çocuğu aafalete bırakmıya 
mahkrım olan bu gence ben ne 
akJ verebi:irim. Onun bu ihtiyat• 
sızlağnıdaa cemiyet mes'ul değil
ki, arkada bıl'akacağt ailesine 
babn. 

Genç yaşta evlenmiye kalkan 
gençlere, bu adamın vaziyeti b.ir 
ibret oltwı. 

* Bandırmada Seyfi Beye: 
Tilrkiyede, belo küçük kasa• 

balarda bekarlık safalet demek
tir. Geceleri sizi bekliyen temiz 
bir ev, sıcak Td samimi bir ku-
cak bayat mftcadelesinde en 
büyük k.ıvvet menbaıd r. Yaşını 
almıf bir ıbekirın hayabm düşü
nünüz • .tiülün gecelerini kahve 
köıeluiado geç:r niyo 1r1ahkü:n. 
Bir sıcak yuvad.ın mahrum. 
Akibeti no olur? Halbuki eYin, 
çocuğun d"yulmas zevki vardır. 

Rühakika geçimsiz bir aile 
hayab ahennemdir. 
Fakat geçjoİJJ geçinmemek, yu
vayı ımes'ut :bir hale getirip ge
tiro • nıu Uraz da aiıin elinizde
dir. 

Bence evlilik bekArlıia ni .. 
betJo ıer.erio ebveoidir. 

HANI l!TEYZB 

Hemen iJAve ettim: 
- Hem beyfendi, bir kere 

şu halime bakın. Çapkml ğa gi
den adam kıyafeti var mı ? Zam
para sevgifisiııe kolunda aefertau 
ağzında yai 'kokusu ile mi gider. 

Bu soa cümlem onun abuı 
yüzilniı güldürdil. 

Proj-e~törle beni bir kero daha 
muayene ettikte11 aonra pasaport 
vizesi ya;>an bir karakol çavu1a 
gibi: 

- Haydi geç, dedi. Geç am
ma bir da1u euolcrseı m böyle 
dolma yutturamazsın. Haydi b .. 
laya a-irıniye "im. 

Ôııüıne dii~tü, Bahçe kapaaaa 
geldik. 

Açtı: 
- Çek ar.abayı bakalım, dedi. 

Verilmiş aad .. kao varmıı 1 
Tekrar cadd~ye çık1Dışt•m. 
D.ıvarları .si,1er alarak bö1nk 

merkezbe kadar geldim amma 
ben de bit~im. Bir köLUnnn yedi 
mabaUeye zararı vardır, deırlerya. 
Bizim çapk n arkadaşlardan bi· 
rinin zamparahğı az kalsın baı:
ma dert .açıyordu. 

Bereket ıbir hafta aonra mG
reUep bölüğe ayrılıp Suadi_yeye 
gittim. Kurtuldum." 

(Arkaaı V&f~ 
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-ı Müsabakamıza Giriniz LJ ün 9a HCıdiseteri ı: yeni 
a 

Arap Emirleri 
Biribirine 
Giriyorlar 

Yemen kıt'aa n n en cenup 

ulıaç'ta biri noktasmda ~!~ 
Lahaç Prenılıgı 

Hô.di•tJ vardır. Bu prens· 
liK:, umumi harpten ıonra lngiliı• 
lerle anlaım f, bir nevi İngiliz 
himayesi kabul etmiştir. işte bu 
küçük Arap hükumeti, ıimdi, 
prens:ik taht na geçecek adam 
için büyük bir heyecan içinde 
bulunuyor. Çilnkil Lahaç Prerııi 
Sultan A ptali'uin yerine V cliaht 
intihap olunan Sultan Aptali'nin 
oiJu Prens Fad l Abdülkcrimin 
hayatına ıuikast tertip o!unınu .. 
tur. Bu intihap, kabi 'eler taı afın
clan yapılmıı Ye Prens Fadıl 
büyilk bir ekseriyet ka.zanmış · ır. 

Fakat bu ıeçmeyi bot bulm yan 
emirlerden Ali Mehmet Prense 
karşı bir ıuikast tertip etmiştir. 
Fakat bu iıe iirişenler tutulma
m ,tardır. Bunun ftzerine Prens 
Fadıl bntnn kabile emirlerini 
davet ederek bu meıeleyi kea· 

1lilerile görüştüğü bir ı rada eaa• 
ıen kendisinden füphe olunan 
Ali Mehmet tabancıllıaı çekerek 
P . ena Fadılın Dıerine iki el ateş 
etmiı, bitşmdan ve ka'çasından 

yaralamııtar. Fakat mecliste hazır 
bulunanlardan biri derhal AJi 
Mohmedia Dıerine atılmıı Ye 
hançerle &ldürdlllftDr. Bunun 
llzerioe Ali Mehmedio akrabala
r .odan iki kişi ıiliblanna aar.1-
mıılarsa da onJar da aldürillmüı· 
lerdir. İngilizler, hadisede allke· 
dar olanları Adcn'e götnrerek 
tevkif etmiılerdir. L:.baç Veliahb 
Prenı Fadıl da tedavi ediimek 
llzere Aden haalabaneaiııe nak· 
led:Jmiıtir. 

* 
Romanya'da bulunan Niya• 

mest lıimli maoaabrda. 
'_G_a_r-ip--IS-i-r ... manaatırlarda olup 

bitecej'i pek te 
__ Mı_a_n_a_s_ıı_r_ akıl alruıyan bir 

hidi.e cereyan etmiştir. Bu ma
nastır kadınlara mahauıtur. Bun

dan bir hafta evvel manaabra 
Poemaroıku iıimll bir papaa 

relmİf YO bir mQaait fırsatta, 
f raatta, rahibelerdeıı Ôlali isim-

liıine tecavllı etmiştir. Rahibenin 
bağ rmaaı Ye yardım istemesi 
lberine diğer arkadaşlan ellerine 
değnekler alarak kotmUJ " te
cavuz eden papazı diive dCS•e 
b,yı:tmıılardır. Romen zabıtasa, 

papazı 6lilm haline getiren rahi
beltsrden birkaçını tevkif elmiıtir. 

Bravo böyle papaza J 

Frana·zların Tulon ıehrl Ye 
liman , Akdeniz donan• 

Yeni bir n annan toplan
ma merkezidir ve 

Taygal'e müstahkemdir.Son 
Müdafaası zamanda Fransız· 

lar, bu limanın istihkAmlarını 

adamakıllı kuvvetlendirdikten ba .. 
ka tayyaa'e hücumlarına kartı da 
havat tellerle mubafa11 altına 
almışlardır. Bu havai teller, gök· 
yüzüne gerilmekte ve ileri!iyen 
tayyareler taraf odan görilleme-

mektedirler. Bu teller, birtakım 
balonlar tarafından gerilmekte-

dirler ki ıon yapılan tecrllbelere 
rör• balonları 400J metreye ka
dar ç karmak milmkOndUr. Tel• 
lere çarpan tayyareler yere yu
Yarlanmaktadarlar. 

( Baotarah 1 inci u yfada ) 

Fazla kelime b~ğendirmekte 
ikinci gelen karie 75 lira. 

Fa:ı1a kelime beğe•dirmekte 
OçOocü relen karie 50 lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 

dördilocll gelen kari:e 25 lira. 
Fazla kelime beğendirmekte 

beşinci relen karie 10 lira. 

Uakal onar kelimui . kabul 
edilen 100 karie de ayrıca ııüzel 
bir hediye verilecektir. 

List~mizi Kesiniz 
İkinci liıte bugün neıredll

miştir. Karilerimizdr.o bu liıteyi 

keserek imkln niıbetinde doldur
duktan ıonra biıe ı&ndermolerioi 
rica ederiz. 

Dikkat 
Kari/erimiz lıergü11 neıre

dilecek olan kelimelerin lrep• 

•inin dt1 mukabilini balmalc 
mecburiyetinde delildi,. Kat; 
kelime•in larşılığrnı 6ıılar

larsa yalnız o kadarını gazıp 

göndt:rmeleri lc4/idi,. 

Hangi Sözlere Karşılık Aranacak? 
Öğrendiğimize giSre .. Kamôsu Türkf,, den tara

nıp karı hk bulunmak llıere liıtelere konulacak 
sözler, dilin.izde but Uo konuıma ve yazıda kulla

duldan ıonıa bunların Cremeleri ve birleştikleri 
tllrkçe ıöı üretme ve aözbirleştirme yollarile ko
layca karıalaoabileceklir. 

Yalna:ı Oreme ve birleşik arap ve fara ılSzlerin
den ayrıca ıstılah mahiyetinde olanlarla huaual ma
nası olanlar da liıteler.t konulacakt.r. 

mlmakta olan arap ve fars ıö:ı.leridir. 
Eıki yazı ve kitaplarda kullanılıp ta bugün dil

~en çıkmıı f'lan .. Pehna, enba .•• ,, gibi iöılere kar
şıhk araom yac:ağı gibi, türkçe karı lığını herkesin 
bildiği, meseli "ap, afilap, mah ••• ,. ~ibi ı6zlere de 
karşılık aranmayacaktlr. 

Arapça Ye fauçadan dilimize geçmiı aılzlerin 
mllrekkep tekilleri il~ liremelerl için de ayr.ca 
karııl : klar aranmıyacak, a11I ıözlere karı l.k bulun-

Karııhk aranacak arap YO fan ıözlcrinln binden 
faz1a tutmıyacaiı tahmiıı ediJmektedir. Bugün okur 
yazarlann konuımalaraoda ve yaıılarmda kulla
nılıp duran yedi, Hkiz yüz ıözlln türkçeleımeai 
dilimizin ağartacağı Ye yazılar mızın günden gilne 
okuma yazma bilmezler tarafından bile dinlenip 
anlaıılabilmeainl kolaylaıtıracağı meydandadır. 

Dil Tetkik . Cemiyetinin Anketi Münasebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
No.2 No.2 No.2 

Arapça •• Acem<• 
1 Tltkç• Mulı:abUlerl 1 AraMa •e Aceme. 1 Tiril; e MukabWerJ 1 Arapça •• Acemce l Tiirkf• llauMDerl Keli ıııeler helımeler Kelimeler 

Bahil ' Bahtı Bahll 
Bahis (Baha) Bahiı (Babı) Bahis (Baba) 

Bahusua Bahusua Bahuıua 
Baht Baht Baht 
Baiı Eais Bahis 
Baki (Baka'daı) Baki (Baka'dan) Baki ı Baka'dan) 

Bil kire Bakire Bakire 
Balig Balig Baliı 
Batıl Bat J Batıl 
Becayiı Becayiı Bccaylı 
Eedbin Bedbin Bedbin 
Bedel Bedel Bedel 
Beden Beden Beden 
Bedevi Bedevi Bedevi 
Bedi .(Becbatteıı Bedi (Hedaatten Bedi (Bıcbatten 
Bedihi Be dibi Bedibl 
Beis. Bei1. Bei.. 

isim ve sarih adres isim ve Mrlh •dres isim ve sarih adrn 

Milli Marşa Hasret Kaldık! 
( Battarafı 1 inci 1&yf ada) 

kuvvetli bir milliyetperverlik tel
kin edilmemiıtir. Tilrk gençleri 

9 atanperYeraeler emin olmal ıınız 
ki hildainabit vatanperver yeti· 
ıiyorlar. Naayonaliat yetiımesl 
için bir Alman gencine, bir 
Frana.:ı çocuğuna Yerilen terbi· 
yeden, hazırlanan Yaaıta Ye lm
kinlardan Tilrk genci daima 
mahrum kalmııtır. 

Gençleri vatanpe"er yetiştir

mek için kullar.dan •asıtaların 
en mühimlerinden biri de muıiki 
terbiyesidir. Alman milletine 
umumi hatp ııralanndaki " her 
ıeyin fevkinde Almanyan imanını 
veren bllyUk Amillerin başında 
bütiln Almanyayı bir kUtle haUn· 
de heyecana, harekete ıetiren 
ma11 zikredilirler. 

Büyük F ransıı ibtilAlinde Mar-
ıeyez, Ru11oları n, Volterlerin, 
Montıkiyo'ların eaerlerinden da
ha bllyük iıler gördil. 

Mi:tı marşlar cihan tarihinde 
kütleleri harekete getirmek için 
kullan lan vasıtaların eo mile11ir
leri arasında zikredilir. 

D.üaa fala ulatmlya l&nm 

görmiyoruz. KillUlr işinde, milli 
terbiye bahsinde muıikiain oyna
yacağı bllyllk rolD ıiz de bizim 
kadar bi:irsiniz. 

Ne yazık ki bu meaele bizde 
llyık elduiu ehemmiyet Ye haı· 
ıasiyetle takip edilmiyor. Tllrk 
milleti, halk, Milli marşını bili 
öğrenememiştir. Hatta ODU taw
miyor bile .•• 

Milli bayramlarda, ihtifal gDo
lerindo istiklal marıı çalanırken 
ıahit olduğumuz feci manzaralar 
göıümUzlln önündedir. Ne yazık 
ki MilU marşımızı bilmiyoruz. 
Hatta onu tanamıyoruz. Tanıyan
ların çoğu da onun nasıl dinleni
leceğini bilmiyorlar vo bil& da 
öğrenemediler. 

Büliln içtimat mUesseseler bu 
milli terbiyD işinde kendilerine 
düşen vazifeleri yapmıya borçlu· 
durlar. MeıelA Radyo Şirketi 
Millt marşı tan·tmak işini üzerine 
almalıdı r. Bugün radyo memle
ketimizde pek ziyade taammilm 
etmiıtir. Halk kahvelerde, umu
mi yerlerde mDtemadiyen radyo 
ile temastadır. Sık a k ve mese
li hw ıece çalmac&k mut ye 

bu marıtan enel yapılacak bir 
ihtar halka hem Milli martı taoa
tacak, ve hem de Milll marı ça
lınırken nasıl hareket edilmeıi 
icap ettiiini 6ğretecektir Ye ni
hayd haı. ta mllıterek bir hi11I 
vatanperverane U)an•cakbr. Bi
naenaleyh lstanbuldakl Torlr 
radyo ıirketinden ehemmiyeU11, 
ısrarla rica ediyoruz: 

Her E ece • Ankaradaki radyo 
merkezinin yaptığı ~ibi • günlük 
progr.amC:lan evvel veya ıonra 
bize, daha doğrusu milli terbiye· 
den mahrum kalan memlekc te 
ye halka millf marşını dinletmek 
zahmetine katlansın. 

Şirketin, ehemmiyetsiz gibi 
görllne'l bu işten çekineceğini 
zannetmiyoruz. n 
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YGk8ek Muallim Mektebi fe nfe, edebi .. 
yat, tarih, coğrıfya, fıdk - kimya , r iyad• 
ye, tawllye. mimari zOmrelert talebeauaden 

45 imza 
ikinci Mektup 

.. Evvelce gönderdiğimiz mek
tuba hala cevap gelmedi. Tele
fonda da hatırlattığımız gibi bu 
iti bilyilk bir ehemmiyet ve cid· 
diyetle takip ediyoruL Yine büyük 
bir titizlikle de ısrar edeceğiz ve 
icap ederae daha aju hareket 
edeceğiL 

SW. blyllk Ttırk ua'atklnmn 

Kari A1ektuolnrı 

Kari/erimizin 
Suallerine 
Cevaplar 

Kadıköyllı de L. )1. H:lnıma: 
Bir kadının o vaziyette r•• 

•Hi ayıp değildir. Onu ayıpl17 ... 
lar, kendilerini bilmiyen bam 
zDppelerdir. Bir kadının ilk yazl. 
feıi ana olmaktır. Bir asker harp 
madaly .. ımı göğsünde 011111 iftl. 
harla taş rs:ı, bir kadın da kar
nındaki çocuğunu aynı gururla 
taıımalıdır. Sizin o Yariyetintze 
gülmek hafif meşrepliğinde ba
lunanlara aldır may mz Ye boıa 
boıuna hürriyetinizi tahdit etm .. 
ylniz. Yürüyünüz, geziniz Ye Do .. 
enizi muhafaza ediniz. 

* Y. K. lrr.ulı n ektup ıahtblne• 

fıpanyol artisti Don joH 
Mojikan n ıim:iiki adreıi ıudur ı 

Mr. Don Joııo ll• jika Culinı 
c ty Calif. U. 8. A. 

* )flhriban Hanı ıı &: 

Tarif ~ttiğiniı mantolann me
dası geçmi~tir. Bu mantolan• 
926 senesine ait olduğunu tahmia 
ediyoruL Bu ıenenia modalaruu 
kad.n aayfalarımızda bwacak1m11. 

* Xayıerlde •flç ço cuk• babanıı lmub 
mektup ubibinu ı 

Pertevniyal liıesi, erkek n ... 
aldir. Tam devrelidir ve neharldir. 
·---=·===~===---============---? 

Çin - Japon Harbi 

Çinliler Taarruza 
Hazırlanıyorlar 
Tokyn. 12 - Ha r p denm etmeke 

tedir. Kupeyku boğazını Ç .nl.ler a). 

mıthr. Buna ra~men va ziyet milpbe ... 
dır. Çin kumandanı Çankay Şek"ia 
mukabil bir taarruza reçmea"ne lbtl· 
mal verllmemekted r. En aalibiyettN 
Japon mahafi i bBvle bir hareketi 
Çın.Uer iç ıo bir intıhar telekki elmek-

trdir. Bu mah.fi , J pnnlaran ltral e .. 
tij'ı Hddin f mal . ıımındı bitaraf blı 
nııntaka •Gcude r. etirilmui ıuretfn
deki J•pon tek ifinı Çin ilerin artık 
kabul edecekleri kanaat ndedlr. 

Dıf or taraf tan Çi11liler asker te,. 
laınakla •e Jehol'ü seri ahaak lchl 
baıu·laoma:Ctadır l ar. 

Tokyo, 12 - Kab ne, Japoayanıa 
milletler ce ı iyetıni t rk etmeeı Uk
luDdakl proj3} i kıı l>ul etmltlir. 

Yeni Bir Biçki Makinesi 
Tavukpazarmda demircilik Jfll6 

pan Sahak !:.fendi, bllUln parça-
ları yerli olmak Uzere yeni bir 
biçki makioeıi ya~maştır. Yapılaa 
tetkikat netice•inde bu makinenia 
Anupada yapılanlardan daba 
hafif Ya daha kullanıı!ı olduta 
görillmllıtnr: El ile de kullanıla
cak kadar hafaf olan bu makin .. 
ye Avrupadaa gelen makine!.,.. 
de bulunmiyan yeni bir takım 
ayar parçaları da ilave edildi;t 
haber verilmektedir. Bu makine 
ile çayır, ot, ekin ve aaire biçi-
lecektir. 

Sahak Efendi makinesinin )m-
tiyazını almak ıçin alikadar ma
kamlara müraccaa etmiştir. 

oğlu, çok titiz v ttan ı.ıerver olmam 
icap eden bir T llrk olarak tan .. 
yoru.z. R.tdyu ş rk~tinde d~ arzu
muzu tatmin edebılecek bır mey. 
kide bulu ıuyou ınuz. Arzumuzu 
tatmin edemez::.(!nız bile biç ol
mazsa biıim leşebl üsiımüze ittl
rak eder ve ica tden zevatı ba 
meseleyle uğra~ ı a sevk edebi
lirsiniz. Radyo sirketi bir pllk 
alamıyacak kad n fena bir yazl
yctte İ5e onu maalmemnuniye bia 
alal.m. 

Hürmetlerin izi IOtfen kabul 
ediniz efendim. Ccvabınııı sabır 
ııı.lıkla bo1'liy\lruz. ,, 
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1 ' 
Monolog 

-. 1 
Sarı Papağan 
Sormayın efendim, tormayın.. 

Benim bir aan papağanım Yardır. 
YüzünO ıörae
niz, bayganl.k· 
lar geçirininiz. 
Tüylerini c k· 
ıasanız mutla· 
ka beoi k .. 
kan rıınız. Ôy
le batlı ıeydir 
ki, ara aara 

coşup ta 011a • yerim aeni J • 
deyince peltek peltek batırıyor: 
.Yerim ıenil,, 

SON POSTA 

Afacanın Mahallesinde 

_l Afacan Diyor Ki 1 
1 

Ne Diyeyim? 
Bu hafta ben ıizJere D9 dty .. 

ylm çocuklar? •• 
Derslerin naıal gittiğin mi, 

oyuncakların iyi dayanap da1aa
madığını mı, para biriktirip bl
riktirmediğinizi mi, neyi ıorayıml 

Arlık yaz geliyor ••• Mektep
ler yavaı yavat tatil olacak.. 
kırlu, bahçeler h~p bize açıl .. 
cak.. Koıup eğlenec.4ğiz, ,oı .. 
ceğiz, kan ter içinde kalacaiJL. 
Mloemiz, babamız, •iabejimb 
ablamız ter ter tepineceklen 

Neler 6ğrenmedl ki efendim •• 
•Bonjur Möıyön diyor, .. BonsuYar 
Möıyö,, diyor 1 Ara mra bizim 
eve gelen komıu •iabeyini•, 
• piSti " diye yanajıım okıadıkça, 
o da beni •pöti,, diye çağırıyor. 

Mahalleye yağmut yağarsa Afacan ve arkadaşlanna gün doğar 

- Ay dllşersin, ay llltlnl 
kirJetinin, ay llfilrsnn, ay buta
lanıraanl.. Diye hep arkamızdaa 
koıup duracaklar, bize klh dan
Lp knaecekler, kah k11:1p k6p0-
receklerdir •• 

Aman yarabbi 6y)e geyeze ki •• 
Ceçen giln Cing6z bize ıelmiıti. 
Oyna or ·u'c.. Heaim atımı kuy
ruğund.tn tuttu, geri ıui çekmi
J• batladı. Kızdım.. Ona ı .. Ap
tal 1,, dedim. Vay bunu diyen 
aeu misin?. San papağan, hemen 
ava1:1 çakbjl kadar • aptaaal, 
aı:taaal,, diye haykırmıya baılada. 
Annem öteden aeğirttl: 

- Kim öğretti bunu ? diy• 
baı mıza dikilmez mi? Ayıkla 
pirincin taşanı •• Azkaldı Ciozöz~o 
beraber dayak yiyordull., 

Nereden öğrenmit bilmem kL. 
Geçen akıam birdenbire bir 
ıarkı tutturdu : Hani ıa •yavuz 
geliyor yawzl • prkıaı war ya 
lfte onu- Annem klplere ilindi: 

- Bayle FU prkı11 •ereden 
lfreniyor ? • diye açb ajzmı, 
rumda ıazlbıU.. 

Benim Ari papatam• ~ 
bir ıeydu korkar .. Oaaı 

· - Maydanoz yer milin p .. 
p•iaa? diye 10run da ... k,n.. 
AYaza çıkbjı kadan 

- Sen ye yumurcak, len ye 
•ıfirl diye çırpınıp durur •• 

Meiene maydanoz ı: apaf•n
lan lldnrnrma,.. Ne 'bileyim •• 
811 arı papajamm beni lyle 
lmcLnyor ki.. Bana llYaaadaa 
pkıyorum.. 

-"- A.~ 

Nesi Varmış? 
Afacan hastaydı.. Doktor 

ıeldi. Sordu : 
. ~ NeyİD var. baliayım çocu
ğum ? .. 

Afacan boynunu bllkerek c.
vap nrdi: 

- iki timendiferimle bir taı 
bebeğim efendim. 

Korku 
Muallim ıordu: 
- Vergi kimlerden alınır ba· 

kayım Afacan?. - .... 
- Söylesene.. meıell baba

n·n kazandıj'ı paradan bir kıam1• 
na kim alır? 

- Aoneaa ahr efendim. 
- Yok, lyle değiL. rnaıo 

meseli on bet lira ahr.. L ab.an 
mlltebaki paraya ne yapar?. 

- Yine anneme Yerir?. 
- Neden? ... 
- Korka datlan bekler ele 

ondan efendim •• 

Unutkanhk 
Cing6ı Afacana kızmıfb.. 

Yumruğuna kaldırarak onun lize
rine yilrDdll: 

- Bana bak Afacan, sen çok 
oluyor111n.. ıu yumruğu kafana 
wururaam, acıa nı biç unutmaUJn •• 

Af acaa ellerini ceplerine '°" 
brak gUldiiı 

- Aman durma Cing8Le ç&n
kU ben biraz fazla unutganım.. 

Hanımleyza - Ba1caane Afacan.. Yatalın ortaaına J•lm•t•H'9 
ı• karllefl.:1 nerede yela4:ak7. 

- Y•bl~4' iki tu.aaruu ı.aıaı~ a-.clll~ 

JYaz Gelmiyor Mu? 

Bu gldiıle çocuklar, 
Yaz gelir mi dersiniz?., 
Soğuk iıle çocuklar, 
Yaz ıelir mi deraiaiz ? .. 

"" Ortalık pek kesatbr, 
Bu halimiz berbatlar, 
Sobaya odun attır, 
Yaz gelir mi derainb ? .. 

* Mart deyip geç:nemel~ 
Yazlık k8ılc aeçmemell. 
Aleti eımemeli, 
Yaz ıeJir mi derainiz ? .. 

* OldiH bize oldu, 
Bahçeler buzla doldu, 
Ynznmlz samla ıoldu, 

Yu ıelit mi derainiı ? .. 

Afacan 

Kaçak 
Ciaglı bir ıila Afacana 

dedi ki: 
- Haydi. Afacan mektepten 

kaçalua .. 
- A a, aıle feJ olmaz... ıonra 

bize ne derler? 
- Ne diyecekler? 
- Kaçak derlerL. 
- Deaiıder •• 
- Ya ıqara rtlmrllk memar-

lan •siz kaçak11ruz!,. dixe bizi 
hapse atarlarsa!.. 

Mantık 1 
Afıacaa eve ktııknn k&akOn 

gelmitt kapıdan korkarak rir
miıti. Anneaine g&rllnmek iate
miyordu.. Usulca mutbak kapısın
dan bahçeye kaçınak iıledi, fakat 
anneaile burun buruna geldi.. 

Hanım teyze onu giirllnce 
çırlığı bastı: 

- Aman allahım.. bu ne haJ.. 
bu nst bat ne? •• Ne oldu yumur
cak, ne yaptın yioeı? .. 

Afacan çamura batan elbise
lerine bakarak ıusuyordu- Hanım 
teyze ıordu: 

- Utanmaz, arlanmaz, hay
laz ıeni.. çamurlara yuvarlan.r
ken aklın nerede idi? •• 

Afacan mırıldandu 

- Şey anne. .. Dtışerkea elbi
Hmİ ~ çıkarayım ya. .. 

Bir De Bakar Ki •• 
- Söyle bakayım Afacan, 

içinde yanmamıı k6mtlr olan bir 
manralı odana koyup yataraan 
ne olur? •• 

- Bir de bakarım ki, aa
bahleyin IImnınm. 

Harba Gidecekler 
Evde beı kadın vardı. Her:al 

de birer köşeye oturmut. Çia • 
Japon kavgasmı , harp korkularını 
konuşuycrlardı •• 

Afacanla Cing6z de bir kn,e-
7• oturmuı, clio:iyorludı. 

Afacan bu aarada ÇingBzOn 
kulağına iğ'i.di: 

- Sizin evde kaç kadın Yar ? 
- Oç. •• 
- Bizim deYde de iki tane 

yar •• Etti bef. •• 
- Eee, ne olacak? .. 
- Bence kad olar i7I aaker 

olurlar.. ÇilDkD iyi kavıa etme.ini 
bilirler de. •• 

Dil 
CinsiSzle Afacan konllfuyor

lardı. 
Cingaz Afacana ıordu: 
- Muallim Bey don bize ne 

dedi biliyor muıun Afacan? 
- Ne dedi? 
- Arbk dilinizi cleğiıtirin, 

dedi. 
Afacall kıı kıı rGldlh 
- Onu diba alqam babam 

anneme de ıGylesli da evde epeyce 
gilrilltll kc ptu. 

Denizler ısınacak.. Ufaall 
YDc:udnmnze ufacık mayolar , .. 
çirip denize dalacağız, ~ 
Ye çırpınacağ.z.. 

G&ndOz de g6nette, •ala 
rDzrlrdao, tuzlu denizden Yllca
d6m0.Z bak.ra dönecek, derlmb 
pul pul düşecek, yaııaklanmıı 
kızaracak, sabahtan alqama ka
dar koşup eğlendikten ıonn 
bazan yemek yemeden bile bap 
mızı yaıtağa vereceğiz.. 

Dert, ders, yazife yo'ı.- Ola 
ıel ke)'fim gel yaşıyacağız.. tath 
meyv.dar yiyeceğiz, karpular 
keıecek, maruJlar ataştıracataz.. 

Fakat ıu tatil de ne çabala 
r•çecek bilir misiniz? Ne çabalı 
reçecek... AfllcM 

Dolar 
Onrlz baba1 na aorduı 
- Dolar nedir baba 1 
- Neden ıordun? 
- Dila kahvede kontlfUJoı-

luch dL. 

Hasan 8. mOtkil bir ••ayete 
dlltmOttD.. Doların ne oldupa 
bilmiyordu. Bir ıey kıvırmak ihama 

- Şey, dedi.. Dolar bir neYI 
f6lledir. Harp ederken kullamrlar. 

Afacan ban bön baktu 
- Fakat evvftliıi glln Bonaya 

clGfmGf.. Acaba ,.&unıı mıdır, 
denin baba? .. 

Atacan - Etandl eme• ll•b•m aı ıam alyla.aı gramotonunuz• 
IOlten BugUnlUk verlrmlalnlz? •• 

Kom,u - Evde mlaaftrlnla mi ver7. 
- H•.J•r- Uıuı•c•ll• da on ... n.. 





Mart ıa SON ROS:;tA 

İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na$ıl doJdu? _ 

................................ Nasıl Y:aşadı ? .. 

1 t.frika No. 91 Na$ıl Ôlt!il ? .. 

Abdülhamit Serasker Hakkında 
Şüpheden Şüpheye Düşüyordu 

Bu bayrak Uç defa ioip çıkınca, 
bicim mahallesi üzerine atef aça• 
caks nız. Taş taı üstünde b.rak· 
mı yaca kımız. 

Hakkı Beyin, tamamen Ta'tİ· 
yde bikim bir suretto ıöy' ediği 
bu slSzler, gerek ml\fUl efendi} i 
Ye gerek orada ictima edenleri, 
adetA •ersem etmişti. Bira7. ev· 
Yelki gürliltilnUn yerine ıimdl 
derın bir ıliki'ınet bükil~ferma 
oluyor, herkcı helecanla bu söz· 
leri dinliyordu... Hakkı B. halkın 
bu ıaşkml ğ ndan istifade etli. 
YüzUoil, mUftü cfendıye çevirdi: 

- M iiftll efendi!.. Verilen 
emri iıittiniz değil mi? •• işte size 
Yerilecek cevap, bu emirlerden 
ibarettir... timdi, biz de ıi:ıe 
teklif ediyoruz. Eğer yarım saate 
kadar, bizimle birleımezseoi'ı; ne
ticede zuhur edece~ her CeJA• 
ketin mesu'liycti, ıize racidir. 
Allaha ıımarladık. 

o~di Ye arkadaşlariJe bera
ber mahkeme salonunu terk e' ti. 

Vazivelten, valiyi de haber· 
dar elmesk icap ediyordu. Sapan• 
cah Hakkı B.1 dcğruca valinin 
konağ na ~itti. Müftünün hare
ketini, verilen emirleri ıöyledi. 

- MüftüyU buraya cdbode
nk askerler aleyhine tahrike 
8ebep olduğunuz anlaşılmışt r. 
Eğer halk tarafından bir tek 
lliJib patlarsa, konağını11 ah!uka 
eden askere emir Yerilruiftir. O 
anda ıiıi vuracaklardır. 

Tehdidini de ili'f'e etti ••• Za· 
ftllı Seyfullah Paşa, bu sC:zleri 
dinledikçe bayrelt•n hayrete dG
fÜyor. 

- Fakat oğlum.. bunlara 
mebep ne? •• Bir incir çekirdeğini 
cloldurmıyan bir meseleden do
layı bu kadar güriUt8 çıkar-

makta mana •ar mı? .• 
Damadımın bir kabahati Yar

a, divan harbe verelim.. tabak· 
kuk ederse · tcczİ)'O ettirelim .• 
Yok eğer baıka bir maksadın • 
Yarsa, onu da söyleyin.. Makul 
l>ir feyse, ben do ıiıinle beraber 
çalışayım. 

Diyor, •aı:İyetl ıılab etmek 
için yalvarıyordu... Seyfullah Pş. 
gibi cidden hürmete ıayan bir 
adama yapılan bu muamele fllp
heaiı: bir haksızlıktı. Fakat mak· 
aat, lıtanbu1 ll imtihan etmek •• 
Böy!o bir isyan L.arıııında, erek 
padiıabın ve gerek hnktımetin 
ne yapabileceğini 6ğrenmok ol
duğu için katiyen ıaaf &~steril
miyor.. Baılanılan bu lecrilbenin 
ıonuna kadar dev&m1 arzu edil~ 
7ord11. 

Yine bu maksatladır ki, Sey-
fullah Paşaya bu tebligat yı.pı.1-
dıktan ıonra 1ıt3nbula tekrar bir 
telgraf çekildL Son -.aıiyet bildi· 
rildi. Neticede: 

(Yarım aaate kadar Yali bu
radan kaldırılmazsa, huıulo gele
cek vakayiio mes'u!iyeti, tama
men bilk\imete aittir.) 

Denild•.. Bu defa, cevap 
recikmedi. Mabeyin telgrafhane
ainden ıu telgraf geldi: 

İf l<odrada Seyfullah Paşaya 
Hemen lstanbu1a mütevecci• 

ilen har~ketiniz, lradei 5eniyei 
ceaanabı mülUkine ikhz&1 ndandır. 

Ba§kitip: Tahsin 

Bu telgraf adre•İnin yaz lışın· 
dan da anlaşılıyordu ki. arlık 
Seyfullah Paşa T<lli ve kumandan 
değildi.. Seyfullah Paşa, telgrafı 
alır almaz, vali vekaletini mek· 
tupçuya, kmnandanhğı da 68 inci 
alaym kumandanı mira'ay Şevki 
Beye verdi. Çarçabuk lıtanbula 
hareket etti. 

Se inikte NAı m Beyin vurul· 
ması.. Manast rdan gelen Miralay 
Naı.mi Beyle Mustafa Ef. nin. 
ifıaatı.. Ve sonra da, lşkodra 
vak'aa, lıtanbula tamamen an• 
latmıftl ki: Akdeniz kıy larında 
başl.yan Ye Adriyatik sahillerinde 
nihayet bulan bu giz'i ateş, ya· 
kın bir zamanda heybetli bir 

==RADYO:= 
13 fi.art Pazartesi 

fıtanbul - (lro() m.) 18 l!!l\Z 

(Vrd"A Jl.ııa H., 16.45 Orke tra, 19.30 
t"r. GP.ra (uıtlptı>dilere mabsıa;), ·O 
Dartıll e<layl art etleri t;,rafından tom
ıf , • o .. .iO Safiyo lL ve aı.rkad:ı9l . rı. 
: 1. • o Orkeatn, aJ• . ı •• borsa baı er· 
leı İ1 ıaat ayarı. 

Ankara - (1'i38 m.) 1''.80 • 18.30 
Anknrapklae Or.ke~tr&! ı, ı 8 - 18.40 
M hllım Z~ki H. ·~ .. reei deki mus k i 
f1. M. tıılelıe!tin in Kt nl:, 19.40 - 19 10 
Kıınfeunıı, rn.ıO • Uf.50 G ıitı.r kon
ıorl, (;:,adnttlıı ll. t~rafı · dan), l V.40 
20.10 gramofon, rn,ıo aj.ını haberhırl 

'e hava raporu. 
Brnlau - (325 m.) 11 aeıe Te

rlet hi~ Ayfllt•r, 2:! korıHr. 
~Oklaker - (36::> m.) 20.2'l Ud 

kDçük bU.Aye, :?1 Ş m l ınuııi kiel. 

Bükret - 89ı m ) 20.40 gra· 
mofon, ~1 Kuvartot, 22 15 k:a.fe ku ı• 
ıeri. 

Ro na - (441 m.' 20 ıpor ve 
bab.ır, ~2 ıeııfonl, 21,15 h lfif konıer. 

hat ·- (48S m. 1 21 haber Te 
fıkra. 

V:yana - (518 m.) 1 t.2l Pa1es-
Crfna iemirıde musiKili kocmdi, (Vıya• 

ııa f'lperıuı111dan naklen). 
Po.,te - 550 m.) 20.30 konııer, 

22 Patria gaz : noııundan na lt! ıı . 

Varşova (141~ m.) 21 Dlll 
Vilhelınadc•l lsmiııdekl oııeret, ~S, 15 
daııl! bavılları. 

Bul n - (1635 m.) 20 Fr. ders, 
20.30 h 'k!\.yo, 21 Traub g z. nosundan 
nıı.klen. 

14 Mart Sall 
Brealaw - (3 5 m.) :..O.Q5 aktam 

koııscrf, :..1 oper.ı p.ırçaları. ~ı ,60 
Erıtermozıo, 2:!.20 ikinci kısım kon· 
eer. 

Müklaker - (96 ı m.) 20 S) Falı· 
tof ltıııılndekl opııra, f3.20 danı 

baYa' arı. 
Bükret - (934 m.) ~0.40 gramo-

fon, :..1 ıarkı konıerl, 21.:.0 eeııfoni. 
Roma - <4 l m.) !l haher, m0-

1ababe, gramofon, 2~.8 > komedi. 
Viyana - (5 · 8 m.) 21 Bavyera 

hıı.lk muıiklıl. 23,:..6 danı hanları. 

Peıt• - (55) m. • 20.43 gramo-
fon, 21. 45 komedi pıırçaları, 28 Çı· 
gan Orkeıtr&'U. 

Varıova - (1412) !l b&lk kon· 
11ori, ~3 \ılr lı.OçQlt hiUyey 2il.15 
<lana havalan. 

Berlln - (1685 m.) !O • .,., b1r hi
kaye ~O.M guete yazıları, 2L lıtUuih' 
terı naklen ha"k kon1'1rrl. 

1'AKVJM 
Gaa PAZARTESi Kuua 
31 13 MART 933 1.ö - Aıabl Rumi 
ıs • Zlıkade J351 28 • Şubat • J3C9 

Vnklt Eu"l YH"'1 Vaktt /Eunt YUa t -==
Gün~• 12 02 o,.. 6. 10 

ıkuıdl J 29 

ı=-=-,__..., 

6ı. 15 \lı.1.1.n 1..:- 18 13 

1~ 23 Yaı• 1 30 19 4.\ 

J5 .O l lmuk 10 ~ 4 36 

volkan gibi pathyacak ı &nllne 
gelen her kuvveti, yakıp kavu
racakt r. lstanbulun gaflet gözünü 
açan bu son hadise, ıunu da 
tamamen ortaya koymu~tu ki : 
Bu tehditkar volkanın ateşin 
uosurJan, ne Masonlar vo ne do 
yabancı komiteciler değil, azim 
vo iman ile mllcehhez zabitlerdir. 

Mabeyinde, Abdülbamidio 
işitebileceği bir yerde isticvap 
olunan yaralı Naıım Beyle, Ma· 
nastırdan gidenler ye nihayet 
Seyfullah Paşa, art k birçok 
isimler söylUtor Ye gizli cemiye
tin elimanlanodan bazılarını açık· 
tan açığa göaterebiliyorlardı: 

( Arkaısı var ) 

A•kerUk yokl•m••• 
Beyoğ. u aekerlık 9ıılıesinılenı 829 

Doğuıı in efra tın il , yoklamalllrına do
vaıu ed lıyor. Yalnız ( U:'») hariç d ğ •r 
l:OyUk d ı Jtum u efra1tan olupt., mek-

tepte talısildo bulunanların tecil vesikası 
g t roıolcri ne lOzuın yoktur. Tec J '\' 9• 

ıikabn ött doıı l erl eıl cl ıığ l gıbi ııon 
yol-lama z \ııııı.ı olan Teııımuı 938 ta
rıh· nde ıu beye iLraz. edilacrıktir. 

lf.. 
Seyolfu Askerllk Şubesinden: 

N uo ce bi dolayiaile ıuben n 
U.t yat yek anıalarına bugünc!en itl
l:aren n:h r yet Ye i miştir. Bu rokla· 
mal ara 1 l.a:ıiran S.:3 ta tekı ar bat• 
Janacakt r. Guek ı94rada , e gerekae 
lata:ıbulda buluun ihtiyat efradı 
mtkkpla l oli amalannı yaparlarsa 
k.abul edl eceU r. 

N aan ee binde ... 1r. tlbl o!an 
316 Hl l24 •nel.GtlO ıayriiallm ef. 
raltrn ınkeci m yenl•r timci den 
4ubf'yo muracaat ederek adre•lerial 
teab t dtirt cckt r. 

T Urkiya W.illl ıthalat ve ihracat 
Anonim şirkatindan 

Heyeti Umumiye içtimaı 

Ş" rkııtiıı 193 · aeneetne alt ale'Ade 
ıenelik içtimaı 15 nıut 933 çarf&uıl>a 
giıııU ınat lÖ ta Ankarııd.1. Kınacı ba
ıııııda 9irkd yaııhaııesinde yııpılac.ıktır. 
As"leten ve1a. ve~l eten it'irak Pdo
eı lı'erin lçt nıa i!Oııtı ıden bir hafta o\vel 
duhuliye varakası alma'arı rica olunur. 

Ruzna01ei M:izakcrat ı 
ı - Mı clısi lı,are ve murakıp rapor· 

lannın okuıınıa•ı, 

2 - 19'12 eerıe11l b'lA"çoın ve t\Ar 
ve nrar ı.eeabmın tetkik ve taaıilı.i ile 
meclıtd idaroıı in 1 hr&sı, 

s - MOdd"tleri biten meclisi idare 
halarile mll ıbal 17 ahkl&ra yeni Az.a 
1eçihne11I ve it. kkı huııırlarının :t~ıbitl, 

4 -Murakıp intihabı Ye tabı ıatıoıo 
telb ti, 

5 - Şirket umur Ye muame l.'ının 
terl•lrl için ya eakiıl gll.JI murabba1 
l.d. ile iklll• edebflmeıılııe Yf'ya mOdOr 
taylnl11e karar nrilu.ıebi Ye tahıbatıoıo 
ıe ıbltt, 

8 - &nayl "le lıfaaitln banlı.uına 
olan borcun aurı t1 teni esinin brar 
altına ahnmasıhdan iba ıtlir. 1 -
lstanbul Orman 

Müdürlüğünden: 
Yenikapı orman memurları 

taraf odan mllaadoro olunan 
Kumkapda mahfuz 5450 kilo 
meşo kömGrn ile beş çeki 175 
kilo meşe odunu 22 Mart 9J3 
Çarıamba glinü ıaat Uçte ihale 
edilmek Ozcre mliıayedeye çı· 
karılaıı~ır. lxahat almak iıti• 
yen taliplerin Yenikapı orman 
ldareıine ve yev:ni ihalede de 
saat ikide % 7,5 pey akçeleri· 
ni hAmilen orman müdiriyet 

kalemine milracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

DEVLET DEMIRYOLLARI iLANLARI 

Haydarpqa-Adana arasında HJrİiefer eden Ye Haydarpaıadan 
cuma, pazar, pazarte.i, salı, perıembe gUnleri, Adanadan cuma, 
cumarteıi, pazartcıi, Nh, perşembe gllnleri hareket eden posta 
trenleri ile seyahat eden yolcuların kolayl kla yemek tedarik ede
bilmelerini temin makaadile 16-3·933 tarihioden itibaren Haydar
paşadan ve 18·3-933 tarihinden itibaren Adanadan mezlcl\r tereo
lere birer mutfak!ı furgon ilAve edileceği 'f'e ucuz bir fJat)a arzu 
eden yolculara kompatimanlarda yemek verileceği ilAn olunur. 

n w 

-~ ILANAII 

ıstanbu lkıncı 1 icaret Nlahkemesinden: 
EmlAk ve Eytam bankasmcı merbun 1481 kıye afyonun ıabl

ması ve satışın 22 mart çarşamba günü ıaat 13,30 da Ticaret Ye 
Zlhire boraas.oada icrası kararlaşt rı1mıJ olduğundan talip olan
laran meıkür gün ve saatte borsada haxır bulunmaları ilin olunur. 

2 tt ] lstanbul Belediyesi lıiaları r·* ~ 
Keşif bedeli 69J lira 52 kuru1 olan Unkapanı Pui Mehmet• 

paşa caddesi ile Y eniicat sokağı adi kaldmmlarmıa tamiri kapalı 
zarf!a münakasaya konulmuştur. Talip olanlar ıartoame almak Ye 

keşif evrakı görmek llzere hergfto leYazım mOdUrlüğüno mDracaıt 
etmeli münakasaya girmek için de 52 liral.k teminat makbuz Ye 
mt>klubu ile teklif mektubunuzu 16-3-933 perıombo güoll .aaal 
on beıe kadar ve daimi encümene verilmelidirler. 

IstanbuJ Evkaf Müdüriyeti Ilanları 

Satılık Emlik 
Bidayet ilAn 

11 • Şubat • 933 

NihRyet ilin 
14 • Mart· 933 

loymetl mubammenesl 
Lira 
16000 

Çakmakçılar'da Tbrahlmpaşaiatik maballeslode Çakmakçılar yo
kuıunun alt taraf nda Mısır Çarşısına giden Fincancılar ıokağında 
170 • arım terbüode Evkaf'a ait klğıt eski mektebin tamamı. 

11 • Şubat • 933 tarihinden itibaren 31 • gUn mllddetle 'f'O k .. 
palı zarf usu'ile milzayedeye konmuıtur. 

ihalesi 14 • Mart • Q33 ıah gün6 aaal 5 - tedir. Sabn almak 
lateyenlerio kıym~ti muhamminesioin yDzdo yedi buçuğu niıbetinde 
pey akçesi veya banka kefaletnameıile teklif mektuplar.nı gün ve 
tayin edi!en aaalto Çemberlitaı,ta 1ıtaobul Evkaf mtldiriyetiade 
mütctekkil idare encümenine vermeleri. 

* * Kıymeti mubammeneli Bidayet illa Nihayet UAa 
Lira 
4875 

l 1 • Şu\: at· 933 14 • Mart· 933 
Bahçekapı11nda Hobyar mahallesinde Yıldı~ Hamam 
Hamidiye caddesinde tram~ay yolunda ldSıebaıında 
eski 18· 20 yeoi Rl • 1 No. lı vo bermucibi çap 
7 4,5 metro bili bava kAgir dükkan n 1 • 4 hi11esL 

4S63 Mahmutpata' da Hobyar mahallesinde Hocabanı ıo
kağında eski 13 yeni 2-4·6 No. h ve tamamı 3274 
metro mikdar nda olao halı yıkama mahallinin 
702 • 2520 bisseıi. 

1250 Bahçekapııında Hobyar mahaUesinde Hamldiye t(hl. 

beıi aırasında ıs No. da 31 arşın 32 santim dik· 
kanın 15 • 120 hissesi. 

Her ·nkit ele ge,mez g üıel mevkilerde bulunan yukarıda 
mlifredata gösterilen emllkin biasei mablölesl 11 Şubat 933 tan 
itibaren 31 &lln müddetle satılığa çıkarılmıft ır. lhalesi 14 Mart 933 
nl gllntı ıaat 15 tedir. Satın almak istiyenlerin hizalarında gö .. 
terilen kıymeti muıibeleri nisbctiode yllzde yedi buçuk pey akçe
lcrile beraber ihale gününe kadar Çenberlita~ta latanbul Evkaf 
Müdiriyetinde Mahlfalit kalemine müracatları. 

* * TASHİH: Dünkü nüshamız o 11 inci Hhifesfnde mtınderiç ı .. 
tanbul Evkaf MüdUrlüğüno ait "Emlik ıabfı .. hakk ndal<i i'.in me-
yan.oda bulunan " Kilçükpazarda Hoca Hayrettin maballe-
ıinde Ayazma iskelesi ıokağında 47,S metre murabbaında 
Salihağa me.cidi arsa110 n kıymeti muhammenesi 1187 lira olmaa 
lizım gelirken ıebnn 1287 lira olarak kÖıte.rilmiı olmakla ker 
fiyot tashih olunur. 

lstanllul ••llY• ikinci hukuk ı 
mahkem••lndenı 

Mıll! .Mlldaba vtıU.lotl tarhfından 

Şobrııımlııl Macan~u Ka~ım nıab allei!İ 

Camt ııokağında 6 No:lu hanede mukim 
nıotekait kaymakıtm lbrabtm bty ve ııa
lre aleyhlerine siyama ıebeblyet ver
dikleri ( 9337J kuru9un tahıııli hakkıııda 
ikame olunan dav,da mOddea 11leyh 
lt>rahlm bt'yin ikametglbınan ın çhull
ycti b:ıııot ile illnen te ligat icraern 
t.1hklkat tı& .. im iğinee karar verllm t ve 

yevmi tahkikat cl.lrak J3 4·933 perteınbo 
gUnü ea.~t 13,3J tayi ı kılınmıt ohlı ğu ı
dan yevmi meı.kör ve ıı ıat ta ıspa i "U
cut etmesi ye llkst takdirde muam leyi 
ka ıun"yenln icra kı ıııncağı m.ıluın ol
mak tııere keyfiyet gaıetuıerdı ve IJA ı 

oluuw-. 

&romural 
.t(no\\• 

25 senedenberi 
sinir\eri 
teskin ed\d 



ISTANBULDA: J Bir ÖIUnUn HAtlra Defterinden f 

İNGILlz CASUSLARI 

''S '' 
Bey Misafirperverdi 

Daima Bizimle Meşgul Oluyor, Greta 
Vaziyetten Memnun ·Görünüyordu 

-35-
Caaııs Greta, ahenktar bir 

kahkaha ile ıalcnu ç olattı· Ge
cenin geç vakitlerine kadar iç
tik •• eğlendik ertesi gtln nat 
19 da doatomuz S... Beyin eYine 
ıltmek üzere bu geceki eılence
•iH nihayet Yerdik. 

Odamıza gidince casus kadın: 
- Vaziyetten tamamile iati

fad..- edebilirsek if oldu demek· 
tir, dedL 

- Bakalım yann aktam yazt
Jet nasıl inkişaf edecek, ıimdilik 
bl\ıbtıtiln Oınitvar olmayalım. 

Casus kadın hayretle sordu: 
- Neden? 
-Çtınkil( •••• ) aradığımız pli• 

mn llakal dört iece elimizde 
ltalunması lAzım. Miıter Corc'un 
elinde plim biç olmazsa bir
kac aaat bırakmak prt deiil 
midi? -

nmıza mlimkDn olduia kadar 
ihmal etmiyelim. 

- Onlardan ne aibl bir Dml
dimiz otabilir? 

Greta manalı bir eda ile: 
- Ben onlan tarttım, dedi. 

Onlar bizim için &yle ıenif bir 
hazine kL. ,, 

- Ne gibi? 
- F abrikalann imal •• lıtib-

HI neyi ve miktarını berıeyi &•· 
yet doğru olarak ancak bu su· 
retle tesbit edebiliriz. 

- Bu mevzu l\zerinde ken
dilerile biç g6rDımedim. Maama• 
fih biraa mOıkDI olacai nı ıan
nodiyorum. 

- Ben saptedllmeı sannedi
len kaleleri g6zlerimle yıkarım. 
Hiçbir mDıkOIAta uğram11dan 
kendilerinden bizzat ben istifade 

edeceğim. Sizin Yazlfenla Jal•ı• 
teması temin etmekten ibarettir. 

- O halde yana aktam ya
ziyetio alacağa tekle 16re hare
ket ederiz. 

i' 
S... Bey bizi aziı · bir misafir 

gibi karşıladı. 
-Bizim fakirhane tlmdiye kadar 

b&yle net'• g6rmemiftL E,imin 
yllı.ftnll eOldilrdilnilz, ufalarla 
geldiniz, dedL S... Beyin meHI 
odasaoda zengin bir klUllpane 
vardı. Mesleğe dair yaıılmlf 

biltnn eserler bu klltüpanede 
mevcuttu. 

Greta, nihayetsiz bir hazine 
bulmuş gibi için, için aeviniyor 
ve ehemmiyetsiz birer kitap veya 

resim imit gibi kitapları gözden 
geçiriyordu. S... Bey: 

(Arkut .ar) 

Çapa Marka 
SAHLEBI 

10 dakikada hazırhyabUlr•lnlz. 
Solula kartı palto aratmıyacak 

kadar mukavemeti haizdir. 

Nefif'tir, 11hhidir, 
biJlıassa ucuz ve 
hesliyicidir. Lezzet ve 
rayıhası uzun müddet 
devam eder. Hiç bir 
sahlep Çapa Marka 
Sahlebl'nin yerini 

tutamaz. 

bakkallardan 
ısrarla ÇAPAMARKA Sahlebl 

isteyiniz. 

Satıhk Hane 
Yeıllköyde İstanbul caddeal 72. 
Çok kullanıılı 1ekls oda, bahçe, 
aahrıno ve kuyulu mOkemmel bir 
ev eatıhktır Taliplerin matbaamızda 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENlZ VAPURLARI 

~-• Lem'I B ye mQracaatı. ~ iNONO 
-S.... Bey ıizi ikna için bir defa 

pllDlan göıterir izah ederae aiı onu 
en aayd tarafından 7akalam11 
olacakınm. Pllnı ele ıeçirmek 
için bu takdirde S... Beyi devamh 
ltlr •tlenti meşguliyeti altında 
ltalaadurmamız llzımdır. 

T~QKiYE. .~at:: Pazartesi ... t 

Ve ili•• etti: 
- S... Beyi dart ı•c• mllte

.. c111en hiçbir fllph•ye meydan 
ftl'meden ben meıgul ederim. 
Sis bu Yaziyetten az~ml latifadeJI 
temin ederainiL 

- Tuavvurlarımazı tatbik 
edebilirsek peklll 1 

- lkind vazifemizi de ihmal 
etml1ellm. 

- Han&isini? 
ikinci plAn hakkında allka

dar memurlanmız tarafından ter 
ldlltamıza verilen haberi tetkik 
ft tevsik etmek vazifemizi. 

- Bunu için S... Beyden ka· 
ltiİ değil istifade edemeyiz. 

- Neden 1 
- Evve'A milbayaa ile alAiuı· 

dar olmaJığı için bunu bilem~ 
,.ceğinden. 

- fakat alilradar dairenin 
•• blyUk Amirlerinden biri oldu
tu için bizi istediğimizden fazla 
tenvir edebilir. 

- istediğimiz plim almadan 
evwel b6yle bir tabkika başlamak 
ala değildir Madam. Ufak bir 
fllpbe işimizi altüst edebilir. 

- O halde bu iti g6rebiJ. 
mek için fabrikay• menaup do•t
lanmızdan ia!ifadeyi ihmal et
ml1elim. 

- Bu it için onlardan istifa
de edebilirmiyiz? 

Greta biraa dlltündOlden 
80Qra: 

- Bu İf için fen we nn'at 
ı.mum mlldllrlüjftne mensup •• 
nllhiyettar kimselerden azami 
darecede istifade edebiliriL Fa
kat! ... 

- ??!fL. 
- B&yle bir Yazifedea habe-

rimiz olnıadıir için etYelce bun 
Mlarlaa11madılr. Maamafila ....._ 

llRAAT 
BANKA51 

16 da ·sirkeci nhtımmdan hare
ketle (Zonguldak, lnebolu,Ayan
cık, S.msun, Ordu. Gireıun. 
"lr6bs'-. S8rmene, .. Ri6),. 
azimet •• aydet edecektir. 

Fazla tafailAt lçia Sirkeci 
Meymenet Hana altuada acea• 
talıtana mllracnt. T •L 22134 

Na•m vapur ld.,.aal 
ADANA 

Vapura 13 mart paaarteıl rl•I 
Hat 18 de Sirkeci ralatımıadaa 
hareketle dotru Çanakkale, la. 
mir, Kaıada11, ADtalya, Merlia 
n Su ·ire iıkelelerine utnyualc 
Ha1faya ıidecekt r n •rnı ille .. 
le ere utrıyarak latanbula aYdet 
edecektir. Bu iılıeleler için rolca 
•• ef1•1• ticariye kabul eder. 
T afai lt için; Galata,Gilmrük kar• 
tuında Site Franıea Haa No. 12 
v zı ....... n• mtlrac"lat.Te•.4 1041 

GÜL 
Yapraklannın 

. -cazıp ve goz 
kamaftırıcı 

rengini 
Slmon Kremi pudr .. 
•• sabununu maatasaımaa 
a. lmalile temin edebill"l
aiz kı bu ıuretle cildin te
mbleameaini yumuıatmaa 
H bealenmeal ıibl iç mak
sadın buau.ilne yardım eder 

CBİMB 
SIMON 

( KREM SIMON) 

BAÖ meraklllar1na 

Fidan bulamıyor mısınız? 
Her neri Amerikan aaa~an o .. rıa 
a,aıa •• kaldG, ceşit eri mebaul fi· 
daalatımazdaa iatifade edebilinlnb. 

Armut, Klru, K•~ 
vesair fidanlarımtz da nrdır. 
.,._..,. rideaea Hllflz 
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çahsmaı. husl'Sundalc\ pyret y~ •nhiMakinizt 
tı~smP.meh ailentııt- beraber geçırdı~ın12 kısa 

zamanıa•o& ontarm oa neş·esmirı kacmasrna 
sebebıve1 v~•ntt!~hdu A O IA L i N tabletten 
kufıanaraa. smi,.terintz• fP.!lllor• edmiz 1 Bu su rE>tle 
tşıerintıf oaha eyt bahab.ıecek daha neş·eıı 
hıHunaca., vt- daha col4 caıışabıleceksını2 1 
Sizıntr teme.!- ~oente• sı2oer> daha fazla 
rrı ... nmun kaıaca .. lar herket- sizi aaha zıyade 
ı>Pvt:ıceı. Vf- teşebbüslerını2de daha ziyade 
mvvattalt oıacaks•mz J 

ff"7Allfı PllOf''" RFCF1f flt ALINlBILI ... 

Merkezi Pariste 
Şanzelize'de 

79 Avenü'dö 
bulunan 

"RAZViTE,, KUMPANYASI 
-- BALKIN-_ 
fırçns1z, sabunsuz, susuz, çabuk ve ucuzca tıraş olabilmesi içfo 

bugünden itıbaren büyük hacimde 

RAZVİTE KREMİ 
tübünü 60 kuru~a indirmiştir. Bu lüp ile 60 dt:fa tıraş olmak 

mümkündür ve bir tıraş 1 kuruşa gelir, 

Şimdiye kada_r "R A Z V 1 T E K R E M 1 n 
kullanmadınızsa bir defa tecrübe ediniz. 

RAZVİTE KREMİ 
kullanaularm yüzünü ustura tahriş etmez. U tura çalığuıdan hfuııl 

olan kızartılar, çat aklar derhal zail olur. .................. -.... 
Küçük. tüp 40 kuruşa indirilmiştir. -----..... ····-

BAZVİTE KREMİ 
her tarafta ve ıtriycıtçıda bulunur. 

RAZVITE DEPOSU : İstanbul Yetll direk'te Sıvaçıyan 
hanında No. 10. Telefon: 21031 

HAKJK/ BJR YENlLlt<. 
Galata'da, Karaköy'de kAio meşhur 

EKSELSYOR 
Büyiik Elbise fabrikası 

erkeklere mahıu. 

28 1/2 Liraya 

ISMAHLAMA ELBiS.E 
dairesi tesis ettiğini muhterem mnıterilerioe 
tebşir eyler. En mükemmel ve son moda ku;na~ 
lar en iyi mal~eme k11llanmak surctile itinalı bir 
dıkiı ve kusursuz bir biçimde kosliimler imal 
edecektir. Sureti mahsusada get'.rttiği Paris biçki 
akedemisinden mezun pek mahir ve lccrübedidc 
bir makastar taraf.odan kesilecek olan kostümler, 

en müşkilpesentlerl bile memnun edecek bir derecci mUkemmea 
liyettc olacaktır. 

Muhterem müşteriler, dalma mUntahap kumatlardan 
bir stok bulacaklardır. 

T ediyatta teıhilAt 

Tayyare Piyangosunun Keşidesi Dün Bitti 

Dünkü Keşidede İkramiye Kazanan 
Numaralan Aşağıda Okuyunuz 

On} dördüncü tertip Tayyare Piyangosunun ikinci keşidesi dün DarüHünun 
Konferans Salonunda ikmal edildi. Kazanan numaralan 

ap ğıdaki s 1 tunluda bulacaksınız. 

10000 lira 
Kazanan 

41343 
5000 lira 

Kazananalr 

34414 
19302 
2500 Lira 
Kazananlar 

1581 
25759 

1500 Lira 
Kazananlar 

26904 
6236 
46325 
16266 

1000 Lira 
Kazananlar 

4453 15820 
25504 10023 
41119 18272 
43800 1994 
11725 48821 
48077 36518 

24784 
15692 
45005 
23027 
19178 
9450 
26~52 
34922 
10834 

150 lira 
Kazananlar 

27511 

32334 
33594 
27545 
39368 
10115 
.C8102 
43547 
36061 

12645 
26582 
8278 

49420 
15124 
25633 
9394 

23514 
12960 

Mükafat 

.C692 
41655 
2400r> 
3304 
13589 

14040 
23113 
3144 

Yirmi bin liralık mükafat 
şu ( 20 ) numara arasın
da biner lira olarak tak
s · m olunmuştur. 
20756 4130~ 24550 

15412 16l72 28144 
293C6 29243 29222 
45737 L8762 61 
11466 14597 38514 

21436 
31008 
8019 

48070 
Ş.)16 

15507 
16336 
43748 
17755 
29Jl3 
7133 

37832 
36775 
t.047 

26803 
36072 
24741 
49 67 
3 900 
45293 
1Qg42 
26294 
45507 
43499 
11695 
45677 
12258 

1804 
17106 
2972 
4431 

27624 
12380 
10447 
34450 
47758 
4~591 
2L684 
33303 
19710 
33337 
4.:J585 
39059 
4j979 
46992 
43567 

6417 
9812 

21610 
5945 

28833 
46499 

3o Lira 
Kazananlar 

13409 
6476 

11959 
1f881 
15373 
25101 

9326 
16671 
43ı73 
20788 
49436 
31126 
IS875 
19929 
37ı!93 

181 
21397 
21586 
41081 
47517 
23355 
46714 
5597 

10905 
7984 

36ı8J 
10099· 
1!;779 
240~6 

25517 
17426 
22600 
37200 
28595 
211ı 

41266 
28958 
22691 

5114 
8555 

46•;92 
49 63 
8988 

24664 
14880 
47521 
28008 

19117 
26768 
48883 
7341 

22952 
11055 
42804 
24397 
39777 
19391 
46223 
41713 
30678 
10183 
37254 
47621 
31066 
40103 
14045 
11791 
24218 
4.->795 
44449 
18601 
18449 
11234 
31014 
29257 
45037 
41244 
6083 

45658 
31185 
34502 
19.)21 
28175 

41321 
17874 
49618 
5~41 

30471 
4008 

39561 
30573 
22757 

2696 

21393 
23460 
1299] 

7138 
19606 

8 

41851 
250;3 
47120 

9091 
ô070 

37598 
3()242 

~41 
2490 
3931 

33702 
9943 
aı1s1 

42019 
3156 

44376 
47840 

1413 
19485 
44759 
19563 
4183J 
16 84 
4~ 

1669 

31795 
27937 
23532 
44999 
48180 

1170 
4539 

2162 
37587 

'11::::=.:::=====:=..:===========---.==oı 

Amortiler 
Şu rakamlarla Ni

hayet bulan bütün 
numaralar ikişer lira 
amorti alacaktır. 
68 99 60 
58 71 55 

ASiPiN 
KENA/\ 

ROMATİZMA 
" bütüo aiJ'ı ları keaer. 

43844 
13ll 

41430 
36379 
32331 

9764 
27840 
44556 
19132 
28443 
14791 
5085 

41565 
15821 
23895 
43659 
304fi2 

460 
28942 
17718 
40918 
4032 

4L797 
35111 
10567 
42511 
36730 
5592 

42{194 
49636 
24693 

5o Lira 
Kazanan!ar 

25166 
49231 
20364 
24817 
41245 
47177 
21115 
46137 
.f 4328 
46001 
11314 
36433 
37693 
18097 
33613 
37275 
41209 
17801 
19998 
11667 
49187 
41204 

2665 
13995 
32..s45 
38381 
46417 
11382 
30087 
36417 
22315 

21180 
499 

887l 
162~9 

39106 
18839 
15 95 
25700 
7309 

20517 
9577 

18866 
16605 
10612 
12196 
322~2 
2460~ 

1338 
ld29 

23737 
32966 
3~404 
47792 
48144 
21354 
43433 
34167 
11361 
25277 
3ı9.;6 
46712 

Dav at 

122~--

29649 
30425 
49060 
46058 

J.582 
32693 

6321 
22981 
43775 
30038 
40272 
35957 
26217 
13502 
26685 
25900 
16721 
18380 
2550 
2107 

12397 
29756 
39339 
45751 
13661 
27304 
23462 

127 
5410 

26476 

latanbul MGdde'umumrllflndenı Kum• 
kapıda Nlıancı Mehmctp ıta mahallcalnde 
34 numaralı ha.,edo ukln iken bir mu .. 
( antlkllğo ta7lıılnl fatlyen M hm't Vehbi 

Bey halen mcı.kQr adreate b.ılunamadığ' odu 
ve halen Ez.ine Müatant lıılığlne tayin kılıa
dıJıadan acele mcmurly~ tim H müracaatı. 

--------------~--------
Be,ıncl icra Memurh.1lun

dan: Temlikeo Alkhyadiı efondlolo 
Rıf•t Oıdemir beydaıı iki bin yQz alt
mıı lira 'YO faiz Ye m 0 sar"ften olan 
alneağı ıın temini için mahcuz ve ta· 
mamın& bet bin altı yflz. lira kıymet 
takdir edilen Şebzadetıaıı da Emin 
Nurettin mab:Lllejlnln Şehudebaıı so
kağında eski 15(} numaralı muhddo· 
ma konak ely •vm mnhterik 43 ~ap 
ve aiti ada. numaralı 1747) metro mo· 
rabbaı meısahal sat biyeli arıs \Din "'' 

yine tamamsna (1000) Ura kıymet tak· 
d'r olunan mahalli meıkOrde 8'lln 
43 ~p n '1 ada numaralı 213 metro 
murabbaı meaabal sathlyeli ananın 
ve yine tamamına lHOO lira kıymet 
takdir oluna:ı mahalli mezkdrde k!ln 
4S ~ap n Sada numaralı 't"e 272 
metre murabbaı meeaba ııathiyetl &r

aalann yirmi dörder hl~ee lt'barllt 
fkltPr hiuelerinln l6 4/f3!! tarihine 
m011adif puar «Ontl Cğledeo eonra 
ea: t 14 ten 16 ya kadar dafremlıclı 

ayrı ayn '>laralr. açık :ırt ırmalnrı icra 
Te prtnıım.-le:ri 25-8-9 :i tar:hlndı dl• 
9anbaneye talik olunac:ıkhr. 

Arttırmaya lttlrak için y:tıJı 7,5 
tem'aat akça•• ahmr. B lkhrı tapu 
ııct.lef'lle ıabit olmıyan ip'>Utkll ala· 
ca"hlaT tlı dfter a'l'· adarla ın "'' ir
tifak bakltı aabiplnt D hu ba'...Jarını 
~· bn1U1flı faiz. .... ıııesari te dair n'an 
ldd &ların1 ilin tar"bln fen ltlbıır;,n 
yirmi gilo 'çfn de evra .. ı mOsbltelerilt 
bHdlrmPl rl lhımdır. Ah• ta dirdt 
hakları tapu ılc!llerlle sabit nlmıyan• 
lar ıatıı bed"11nln paylacma mdan 
hariç kalırlar. Bilet!mle mOterakim 
ve gi beledly• reııml ve vala ' i cau·ıl 
bortlaya Tt tarihi ihaleden ıonra 
ltl°Y"<'" ·terin mOı 'erlye a:u:-

A & darlana icra ve 1 kanu-
nuını u ı. o unou maddesi ı ıı kmUne 

göre te"ı ikl hareket etmı11lerı ' e daha 
fada malQmat alm k lstlyenlerla 
930 · 45-:g do ya n u mııraalle cramıu 
m llu ca tları llln oluııur. 

-==:::-::::==::::j:.=::==============-
Zayi: Çengclk8y Aıkcr! k Şub .. 

ı~ndeo nldığ"ım terh ı tcakercm'e nll· 
fuı kitıdımı aayi ettim. Yenilerim 
alac ığ mdan hOlcOm eri olmadıfl 

ilh olunur: 32J dotnm ı 
Jr1ebwet oaıu ı •...• u 
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-
Yeni 8 silindlrlt Ford 

otomobilleri tasavvurun 

fevkinde birer san·at tim· 

salidir. Kuvvetli, seri. geniş 

ve rahattır 

En son tekemmüllıt ve 

terakkiyatın bütün incelik 
tve güzeliklerini kendinde toplamıştır .. 

Veni 8 silindirli Ford otomobilleri 

cok kuvvetli, seri, emin ve rahattırlar. 

Büsbütün yeni bır şekilde inşa edil· 

miş olan şasileri sadelik ve sağlamlık 

hususunda eşsizdir 

Veni motor 90 derece ıavıyell V 

teklinde 8 silindırlidir . 

Sessiz ve sarsıntısız ç~ışar. 

FORD MOTOR COMPANV 

Fennin en son tekemmüllerinden 

olan. aşağı emici sessiz karburatör, 

otomatik avans. ve pompa ile benzin 

vermek tertibatı bu yeni modellere tat· 
bik edilmiştir. 

Şanjmat. ayar edilmış, ve ikinci 
vites sessizdir. 

Şasinin bütün temas noktalan las· 
tik yastıklarla tecrit edilmıştir 

Otomatik çift ayarlı yeni sistem 

Houdaille amortisörleri en fena yollar· 

da bile sarsıntılan izale eder. 

Her dört tekerlek üzerinde çahşan 
aayet müessir frenlerle techiz edilJniştir. 

En yakın acentemıze gıderek biz· 
zat görünüz 

• l!XPORT& INC. ISTANBUL 

Bu Hanım Aynaya Bakıyor 
ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor! 

Filhakika: 
Esklsbıden daha 

gllzel görilndftğflne 
ştlphe yoktur! 

Çünkü İPBBİŞgünlüleri 
arasından intihap ederek 
yaptırdığı geni elbisenin 

rengi kendisini çok 
açmıştır/ 

MOBiLYA V'! KARYOLA 4' 
Almak fati1enl.rl temizlitl Ye ucuzlup ile hayrette • • N 
bırakacak &atlar latanbal' da Rıza P• .. 1okufQada O. Salalbl ı Ali Ekrem 

Asri Mobilya Meşheri NetriJat llldM ı ffaDI Udi 

:TELEFUNKEN .. 343 
Bu tanınmıt Markanın piyasaya çıkmasUe 
Radyo •lemlnde mDhlm bir yenlllk doOmuttur.' 
Telefunken U3 Afatıdlıkl ,.nllllderlletc .... 
dini gOatennlfUr: Parulte karfl a,.,eı Ole 
ma.., kandlllllnden P•dlnl'I dGzeltmul, 
Çerçeve Uaerlnde l.taayonlan dolfUdan 
dotlUJ8 ...... ol9relc .............. bir tele 
dGOme ile lcultanılfn .. ı, ,UlcRk konutanı 
Elektrodlnamllc ol•• ... •Ywm• kuvvetinin 
fllkMklltl .................. tHlllllc. 

TELEFUNKEN 
80URLA BiRADERLER •t Şa we SATIE MACAZALARI 

il~ Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
Mağazasmdaki YENILl~I bir defa z1yaretJa Qreneceksiniz. 

1 Liralık Sergi 
Sergimizden alacaDı.mz her hangi mal 1 Liradw. 

Fiatlanı:uzdan bir kaç nümuneı 

3 " kqkorae t " 7 • fantezi kadın meadill 1 • 
1 adet tD• faaill 1 Lira , 15 adet mendll 1 lba 

2 .. Erkek kaaketl l " 10 ,. Erkek meadill 1 .. 
3 çift ylha erkek çorabı 1 • 
3 ., futbol çocuk çorabt 1 • 
1 ,, Hanımlara halis ipek Anupa ,orabı 1 • 

10 adet Allaa marka ketea 7aka 1 • 
1 " Poplin g&mlek çift yakaaile 11db Ye futed" 1 " 
2 çift F anteli erkek çorap t " 
2 adet Fildekoı erkek fanillaa ı .. 

BOJiik 

TAYYARE PiYANGOSU 
14. eti Tertip S. ctl Keşide 

11Nisan1933tedir. 
B0V0K IKRAMIYlit 

1111111 ltradır. 
Ayrıca ı 80.000, 40.000, 30.000, 1S.OOO 10.009 liralık 

büyük ikramiyeler ve 100.000 liralık bir müklfat vardır. 

3&.000 

tlS.000 

t0.000 

lira ku1Du 24381 au•arala biletia t/5 ilk bir 
parça11 Ye 1/10 luk iki parça11 l.taabulda bir ~ 
Muilada ıablmaı mtllebakl parçalan ublmamıfbr. 
lira kaıa:ıaa 49223 numiralı biletin iki parçuı 
lstanbuJda. birer parçua Ktltahya Ye Meninde aabllDlf, 
bir parçaıı Ecliraedea ıablamıyarak iade edilmif diier 
parçalan ublmamqtır. 
lira kaıanu 41343 aumarah blletla dd parçuı 
lstanbulda, birer parçam Edirne, lzmir Ye Trabıonda 
ublmıı diler parçaları utllamamııbr. 
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