
a fıransisko Şehri, Biz
den Konsolos f stiyor 
Çünkü NevY.ork Konsolosluğu 

V asıtasile iş Yapmak Güç 
San F ransis

ko, ( Hususi ) -
(gecikmiştir) -
~merikanın l>üyük 
atlantik sahille
rinde iki büyük 
ehri vard.r. San 

F ransisko vo 
Los Anjeles. 
Bır münasebetle 
uğradığım San 
Fransisko' da beş 
gün kaldım. Bu 
ıchir 150 yaş n
dadır, yani he
onz gençtir. SisU, 
•oğuk bir şehir 
olmasına rağ'-

rnen Amerikalılar 
San F ransisko
)'U çok everler. 
Nüfusu bir mil· 
yon 600 bindir 
'te liman olmak 
ltibarilecle Ne•• 

rorktan sonra ikin· !!111'!'~;~,-~_;,::;.-~__;ı~~ 
d gelir. 41 mile 

on tonluk su ve &ın Fransisko'nım pigasa semti 
101 trafiki yapar Ya me•cut 47 Şehrin başlıca ana geçidi olan 
wapur kumpanyası, bUtilu dUn· Market caddesinde iki ayrı 
raya ıeferler tertip eder. kumpanyaya ait iki 'ayn tram• 

Bu itibar ile KaHforniyanın Yay hattı vardır. Burada, bilhasa 
en mühim bir ticaret merkezidir. ( !>namı 11 inci aayfada ) 

fda1• hlm tehfıt'lııı latu';,'11 - 2020J Fiatl 1 kurut 

• • 
Istanbu 'dan Italya 'ya 

açırılan r··rk Kızı •• 
Ermeniler, Huriye'ye Demişlerdi Ki: 
''İsmet PaşaRoma' da Katolik Olacak!,, 

Ermeniler tarafından mUtare
kede ltalya'ya kaçırılan Huriye 
Hanımın macera.ım karilerimiı 
bu ıiltunlarda uzuo boylu takip 
ettiler. Bu misali ele alarak, bu
gOo, meml4'ketlerinden ve aile
lerinden uzak düşmnı, buna ben
zer kimbilir daha kaç bin Türk 
yavruıu vardır? diye kendi ken
dimize dDtDn.,biliriz. 

Bu kızcağız na ıl götnrnlmOş
tnr? Nerelere g5türlllmüş, nasıl 
bir telkin ile dalAleto dü1JürUlmU1 
ve düşUrlllmek i tenmiştir? Bugün 
gözden geçireceğimiz vukuat, 
insana cidden teessUr veren bir 
mahiyettedir. Bunları, biz, bir 
tesadüf eseri olarak kartılqtığı
mız YO eakidenberi tanıdığımı• 
Huriye Hanımıc himisl Hamza 
Beyden öğr:ndi" 

Hamza Bej, Seyritef ala 
idaresinin ıabık kö~nr Ye ıu 
ıubesl Amiridir. Huriye Hanı• 
mın mazisine alt btıtlln yeıi
kaJarda elinde bulunuyor. Buglln, 

Hurig• ve hrırigege babalık ve analık iddia edenler 

akıam eve geldiğim Yakit - Anne bu da kim? 
annmın dizi dibinde, ıarışın, atı- - Baban glSndermiı oğlum. 
ı:el yllzln bir çocuk a&rdllm ve - Peki, bir şey yazmamıt mı, 
sordum: ( Denmı 8 JncJ aayfada ) 

9 Teşrlnlevvel 328 de mezburenin val· 
desi Hatice Dersaadette vefat etmi tir. 

Bu defa öoeg /cızım mÜlfffle//a Hüseyin Ağanın lcerimesi allı 
gaşlarında Harige nam kız çocuğunu Dersaadette Ortaçefm_ed Kay. 
makam Mehmet Halit Beyin zevcesi Bacı Hatice Hanıma evladı manevi 
olarak tarkeglıulim, biitilıar11 bu bapta bir güna talep w daoagakıgant 
etmigeceğimi mübeggin iıba •enedim ita kılındı 21 Tt1ırinisan.i 328 

Kırkklllae kazasına tabi DUzormenll 
Kobek a§Ju Mehmet 

lıba senet 21 Teşrinisani 328 tarihinde Dördüncü Dalrel Beltt
dige Müfettiş/ilinde imza ve imza ve mühürleri zirde meoza znot 
huzurunda tanzim edilmi#ir. 2 I l eşrinisani 328 

Dalrel MezkOr MUf aHlşl Caza Mamuru MUfetu, Kltlbl 

genç kıza sahip çıkan, analık, 
babalık iddia edenlerin bu iddia• 
ları da bu vesikalarla çllrDtülmDş 
oluyor.' Hamza Bey, bizo Huriye 
Hanım ınaceraı:nı tayle anlattı: 

ş • k • G ı • v • • - Balkan harbi idi. Bir Hu<lp HH•m•n evlllhk •e<ildli'•• dal• Ham., Bo1ln ellnde '" •Hlka md•·· 

R1:z:s~;ue~ab:Jt;~ın Almanya Harp Açabilir Mi? 
Bundan Sonra Radyoda Milli Marş 

Dinlemek Mümkün Olacak 
Yüksek Muallim Mektebi ta

lebelerinhı milli mar4 hakkındaki 
-temennilerini ye Radyo ıirkeıli• 
•e karşa biraz da infial hissi 
latıyao mektuplannı dUnkll 
•Son Posta,. da okudunuı. Bu 
ıençler Radyo Şirketinin milli 
aıarşımıu n!çlu neıretmediğinl 
ıoruyorlar Ye "milli marı dinle
ınek istiyoruz.,. diyorlardı. Ona 
radyo tirketi mlldQrll Hayrettin 
Beye giden 11Son Posta,, muhar
riri bu milli meıelo hakkında 
izahat istedi ve: 

- Radyo ıirketl bugOne ka
dar milli marıı niçin neşretmedi, 
ıualini sordu. 

Şirket mUdllrllnlln verdiği ce
•ap ıudur: 

" - Birkaç gDn sonra milli 
marşımızı bergiln radyo ile yer
meğe baılayacağız. Bunun temini 
için bazı muıikitinularımııla 
anlatmak icap etmektedir. Milli 
martın aerviılerden evvel mi, yok· 
ıa ıonra mı neıredilecefi hak
kında lıenüz bir karar verilmit 
değildir. Şu ıBnlerde bir top
tanb yaparak bu huıuata bir 
b'ru ...-.cetfa.. 

Gençlerin ıirlcete •önderdikl• ·i 
mektuba delalet eden Mea'ot 

Cemil B. 

Şirket mUdtırllnOn bu aarib 

beyanatından ıonra rençliğia 

izhar ettijl arzunun 7erine , .. 

tirllmek tlıere oldutunu 18yll-

1ehiliriL 

Sık Sık Çınlıyan " Harp 1,, Sesinin 
Esrarengiz Sebepleri Var 

Yeni Müsabaka- , 1 
mıza Giriniz -
Hem Vakit Geçirmiş, 
Hem De Vatana Hiz· 
met Etmiş Olursunuz 

Birinciye 10D, ikinciye 75. 
OçUncUye eo, dördUncUye 25 
llr• ve ayrıca tOO karla kUçUk 
birer hedlY• verlJecektlr. --

Tafsilatı 11 inci aag/aıla 
okııgunaz fiti listelerimizi 
inıkdn nisbetinde doldurarak. 
ıünü günün• matbaamıza 
gönderiniz. 

3 üncü Liste 
T. D. T. Cemlyet'.ndenı Kartı

bkları aranacak arapça 't'e farıça 
kelimelerin 3 numaralı liıtesl ıudur ı 

,. Cadde, calıil, caiz, cali, camit, 
canip, casm, cazih, pazip, c.6ir, 
1:11,M, ceiTa/ı, 

Aitler /ırka&ının afeıll tora/tarlan od içigorlar 
Diplomat mubarririmiz yauyor: miyetio ziyafetinde hiddet •• 
Hitler yeni intihabatın neticesi ateı pllıkllren bir nutuk ı&ylodl. 

olarak Almanyanın idareıini kas- bu nutkun ıonuna da ılıılrlerl 
kıvrak eline ald,ktan ıonra Avru- titreten bir cllmlo ilive etti: 
pa ufuklannda ıık ıık .. Harpl ,. .. Ya. Almanya bu adalet ve 
aealeri çınlamıya baıladı. Bu kor- hllrriyet yolunu takip ederek 
konç aesl en ıon olarak çıkuau Avrupanın kalbinde ıulhDn bek-
Hitler kabineıiaia Haridyo.Muın çiıal olur Ye yahut AYl'Upa u,u-
Fon N6yrat' dar. Alman Hariclye ruma dofru allrGklenlr ... 
Nuırı •vw•lld rGa Üful bir cee ( De•aaa .g....- ~··) 





Hergün 
Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

'-----------------· Dünya Durdurulabilseydi 1 
FALlH RlFKI 

.. Archimed ha Yada bir latlnat 
aokta•ı bulsaydı, dnnyaya kalda
np uabileceğini ıannediyorda. 
Aichlmed bu ıanda bulunan tek 
adamdır. Dilnyaya d6nerlikten 
alıkoyup durduracaklarını ıau• 
aedenler iıe, her memlekette yDı 
binlerle aayalabiHr. Fakat fGrUI 
Yar ki bunlardan her biri dlln-
1aya kendi befenditi lstuyonda 
durdurmak emelindedir. Sizim 
için kqke Kanuni SDleymanda 
durHyda. Fraoıa içia Napoleon'un 
mailt\biyetlerindea eYYel, Al
manya için 1870 tea birkaç gOn 
sonra, Amerika lçİD amelaiain 
mendil değiıtirir gibi otomobil 
cletiflirt!iği gllnlerde duraaydıl. 

Dünya Buhranı 
YAKUP KADRi 

.. Geçen aylana birinde, Bal
kaa birliği deleg•leri aıfatile 
Bllkre1te bulunuyordak. Blkreı 
belediye reiai, bize, bir bOyOk 
baake yerdL Bu bankede her 
delegaıion kendi namına 161 
.Oyledi, fakat, aıra bizzat aiyaf et 
ubibine ıelince herk-. luaaı 
laayretten hayrete clDı&ren bir 
nutuk karşısında bulundu. Btık
nf belediye relai diyordu ki: 
•Efendiler, Taziyeti olduju . ılbl 
ılrellm. Variyet, 181lenildiğiadea 
pk daha fec.dir. Bu 111 tutumuz 
rol, bu içinden bir tirli 11Jflla
madıjsmas ıafiet bbl J• bir 
.tıthif barle Y•J• bir kaah 
ihtilale ıGtllreblllr. Bunun lki.ı 
wtMl roktur. ~. bf.ıan.aa1; 
,... eakl am.terla .......... 
•iraı olan .Utemleri, niamlan 
deilftlrecetia 7ahat ela bo,..... 
8UIU eilp lcla• hDkmlmllO 
lteldeyeceğiL., 

• 
11Bu beledi,. relll, • bir 

komDnİlt batta ne de bir Soalal • 
demokrattı; l>a bmm anlachpmm 
m...U bir klçlk burjan libe
rah, yani, bir aıtdali edamclL 

A•rupanın, er left bu .buh
randan, (hangi buhran? On.a da 
pek bildiiimiı yok yalf) ••et, 
Anupanın, er . ı•ç, bu buhrall"' 
du kurtulma çaresini bulacaf1, 

hem de, ıu antika ekoaomia 
metotlarile bUlacap kanaati, 
ıalaız bizim memlekette ıer bu
labiliyor. Hatta, buau, canıra. 
alldea lı'eyie_ bekleyenler bile 
YU. Goy• TBrldpiaiia ikbiadl 
mak.dderab Bab mili ...... •• 
katlderatile birmit gibi, ilclde bir 

p ~kip •Ab ı• Amıpa'da buhran 
bir ı•pe de bir aa ıoluk alaakt., 
deıealerimizia adedi 1ayılma1a
eak kadar çoktur. 

Baro Meclisi 
istifa Etti Yenllntihap 

'Y4pılacak 
lıtaabul Haroau blrlaet n 

ikinci reiı 'eri ile baroaua inzibat 
mecliıiai teıkil eden on aıa dlla 
hep birden istifa etmlılerdlr. 
Baro martla otuzuncu perıemb• 
fllnl Jeoi intihap içlo lçtilllaa 
tlavet edilmiştir. 

latifaDJG Hbebi seçen baftı 
yapılu içtimada azama kazanç 
Yeflİli Ye mtıa!ek mektebi 
1De•u11larunn avakatlatı .bak• 1 
kmda meclisi iazibata ıiddetli l 
•kumlar ,Japmuıdır. 

Gizli Radyo 
Radyo firketi gidi rad101'~ 

la.Mlıli:lan. ani...- ma ldtirl 
........ ,. ••miftir.· . 

SON P O 

(""R_e_s-im_l_i _M._a_k_a_le-~· --------a--Js-ra .... f-E-~--ı-en_H_e_y-eca_n_a_....,] 

Gıdanın bir inamı Ylcudlmtbe 
1aramaz, le.ana kanımas, mahteHf 
t•killerde clqarı çıkar. Ba llbumauı 
kıaım Ylcutta k•ba hHtahlr J8par. 

Heyecan da ltl1ledir. Fiil n ••· 
reket ballıae ••çıa '1•n, lçimbde sB• 
natlJOp kalH heyecan d.. b si huta 
"•pabllir, altllkeıı !ıta alrGlrle,.billr. 

Hayatımııda tealrinl ıaateremiyea 
bir ideal de, mGtemadl ıurette aeci1e-
111lı Oserlnde tabaribat yapar. 

He1tıcan •• ideal lDld lf acle 1oa. 
laranı arayınıı. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Devletten Al~cağı Olanlar 
Yakında Mal Sandıklarından Hazine 

Bonosu Alacaklar 
Ankara İ4 (Huaual) - Milli Hllk6mete ait 

borçlarla tahaiaatm borçlara verilmek illere baıta-
nlan hazine tahvilleri huıuıl vagonla Ankaraya 
getirilmiı, Merkez Bankaı.aa t..Um edilmiftlr. Bu 
tahYiller 75 bin adettir. 

1 
ıanckklanna tahvillerd•o kAfl miktarda gGnder .. 
cek, mal ıandıkları da alacaklılar.n elJeriadeld 
mazbatalarla tebdil edecektir. 

50 ye 100 liralık olan n hamiline ait bulunan 
bu tahvillerin ı•"ina 4,200.000 lira tutmaktadır. 
Maliye V eklletladea baak.,a nrilea cetYel 
mucibince & .. b alacaldılana baluaduklan mal 

lnallta bu hafta aonunda bqlanacaktır. Bundan 
baıka bOktmetl akıta zamanında buinedea alacatı 
lahakkkk edenlere Yerilecek teaYi1el dOyun tabYilleri 
de tertip edilmif Ye provalar Maliye Veklletlne 
selmiftir. Yalanda bunlar da bualmıya bqlana
caktır. Bu tahYiller as bia adet olup Jek6alan 
bir mU1on 800 bin kllaur Ura tutmaktad.r • 

Alhn Madenla.mizi 
Ankara '' (Hmul) - iM.at Veklletl ketfedi- ı lat•mul muhtemeldir. · 

len allan madenlerini ifletmek için ftula tedltirl• Keza petrol madenleri lçlil de ita tabalaattaa 
lttibaı etmiftlr. Bu clmledea olarak Amerika'da alba lltifade edilmell muhtemeldir. 
iflerinde Jtlbek ihtilua olu iki mllteı.. ı Amerikada bu ıabada bllytlk munffalayet 
pek yakında memleketimize gelecektir. iptidai sllterea Tlrk mllheadill Cevat Bey mlteba .... 
muraflara tekabll etmek Dun Mecliıtea taluiut olarak Amerilcadaa buraya gelecektir. 

Bursa Mürtecileri I ~ D . °"I 
H • h d r_ı aramız aıma 
apıs ane e .-.. Kı l•J.• 
Bakıyorlar ıgmet ıaır 

Çorum 14 (Huaual) - Trab- Ankara 14 ( Haaul) - ihraca• 
sondan tlç, Edirnedea bir, lamir- bm:ıa artbrmak içi• paraanan kır 
den bir, Bartmdu iki irtica me~lal dOtllrm•k IAzaan•elecetl 
maznunu ıetlrilcU n Tathana etraflnda Japalaa aeırl1abn ply~.a· 
verlettirildller. da tenddlt a7aadırdıfl ltaber Yeril-
, mektedit. HGktmetia blyle bir ta• 

Hapisaaeyi teftlt edeamDddel- ••nuru u:a roktar· Ve taa,ıe bir 
umumi Taluilta S., hraa'h irtica herekete ...-et olmadı1t kanaati 
maznanları ..... c1a bm urılda Wldmdlr. 
perek ......ı _,_...,. kalma1aa 
bu adamlHa ıarıldarını 11kartmıı l'--K-az_a_n .... ç_.L~a ... -y-ı-.h-a_s_ı_,1 

ıapka giydir1Pittir. 
Maznunların hapisa.aed. bir- Bugün Fırka Grupunda 

blrlerbıin falana bakmakla mor Mi zakere Edilecek . 
pi olduldan anlaııldıtı.ndaD bu- Aıakara 14 ( Huaual) - Bu 
aun da 6n0ne ,eçllmiftir. ,nn farka grup• içtima ada ka

zanç vergili · llyiha.., mbakere 
ikramiyeli Çikolatalar edilecek~ içtimada btıkt\met, 

K Jk noktai aaaarıDI encllmenler ye 
a ıyor ıaııı> azalan da m6talearını bildi-

Ankara, 14 (Huıuı1) - Da- receklerdir. Uyibanın azalan fır-
blliye encıtımenl çikolataların ka F•PD taraf adan ıeçilecek 
içine ikramiyeli kart Ye reaimler bir komiıyoa .taraf adan yeniden 
konulmama11 hakkındaki teklifi tetkiki teklif olunma11 lbtimall 
kabul ·etmiştir. wardır. 

. 
İSTER İNAN /STER 

Hitler 
Bir Komünist Tarafından 

Öldürülecekti 
Berlin. 14 (H....a) - 1919 

•neainde Sat ceaab fırk• .... 
mplarandan Eisener' e ıuikut 
tqebbllsllnde bulunmllf olaa ko
mllniıtlerdea Arko \V alkei ba 
defa Hitlerl lldllrmiye teJebbDa 
etmit iae de zabta uyamk da.
ranm11 ve tetebb&aaall icnya 
lmkh 'blfakmadaa te•ldf. •a
ıraffak obaUflor. ---

M. Şor 
Km Tina ile Seyahata 

Çıktı 
Atina 13 ( A.A ) - M. Şor 

De ka11t ecnebi tketlere 
hareket etmftlerdir. Ba mretle 
genç kızan Yunan aıtiatl M. 
Papaı ile latan bul' dan tanue 
ile kaçma1arı bldiaul niba1et 
bulmuıtur. 

iNANMA/ 
Bfr mubart"r arkadaf 1H•J•rı 
"Dh alrilttiltilm ID•f ur bir beklmfml•l• ball 

eıaat ıahiplerın n akıl muaren •lerlnden babnclerkea 
ıla b H, yani muharrirlere t al etti. Bu 1at dedi ki: 

- aa,ı ... , otur m.u?.. dect;m. o •• , .. , etti: 

- Son baıı mltaheclelerden aoo'1 mabarrlrlerl de 
blyle bir ... .,-.,. taW t.tmak lliım1relecek ıanı• 
fOIUIDo 

- Vaid le toflrler için de bu teklifi 7aptlll• 
saman ltüaa edl mlttlt •••• ılm4i IMa ıaret ta~ 1 
••11hror. 

••Etu bu t1Ya,.t dotru ftkana laeldmle .. le ara• 
açık oı.alarıa iti ti"••••• .allahll.i 

ıa>f-'~11 iNAN ursa INANll:At 

Sözün Kı•ası 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş-
tir. ~ 

M. Çaldaru 
Muşkülata 
Uğradı 

Atina 14 (Humull) - B••kll 
M. Çaldariı, kabineıiain botluk· 
larını doldurmak için mGfk8llt 
çekmiye ba1lam1tbr. Çllakl 
~endlıine iltihak eden klçDk 
fırkalar aiu' taleplerde bulu.,. 
maktadır. NaZll'lardan Jeneral 
KondUiı haatalatı dola111ile bu
gün de yemin edememiftir. Ko• 
dilisia baıtaJıjl denm ettikçe 
kabinede fikir ihtilifa oldup 
ıayiaları da kunetlenmektedir. 

Atina, l 4 (Hususi) - Dikta
tlrlllk harek&ti enumda mu
vakkat kabine1i tqldl etmiı olu 
Jeneral Otoneo• De ordu kuman
daalanndan Jeneral Manetu d6* 
isticvap edilmiftir. MDatantik J .. 
041ral Plaıtiru hareketinin aİJul 
meı"allerini bulmak içia Yeaika 
toplamaktadw. Meb'uaaa Meclid 
apldıja zaman M. Veoizeloa ka
binesi azalarının takip edllmul 
iatenllecektir. 

Darphane 
Ankaraya Nakledilecek 

Ankara, 14 (HU1U11) - Mali
ye V eklleti l.tanbuldald DarpU
neain Ankaraya naldiae kafM' 
Yermiftlr. D~h••• laaa bir 
samanda Ankarap naldecll
lecektlr. 

Türkçe Selit 
Ankara 14 (Hu.ilt) - Dl,... 

net itlen riyuetl ........... 
•een.ı obua~ ..ıata 
TDrkçe.inl Japm11; mlftiUlden 
pclermiftir. ---luğlada Dil lılerl 

. Mutia, 13 - Batla Villyet 
içinde Dil D\rleme iti çok c:aM 
bir ç.ı.tma menuu olmaftar. 

ikinci Şube Müdürlüifl 
Ankara, 14 ( Haaaal ) -

latanbul emniyet mDd8"11ltl 
ikinci ıabe mlldllrllljtme poUa 
mllfettiılerinden Demir Be1 taria 
edilmif tir. 

Ahmet Sünusi Öldü 
Kahire, 13 (A.A.) - Mekke

den bUcllrilcliline fire 1915 ild .. 
d tepiainde ppalaa latill laan
ketiai idare eden Şerif Alamet 
SOnul 6lmDftl\r. 

İtalga 14 .... le-
JktisadiMüzakere 

Aakarada ltalya Sefiri de 
muhtelif iktisadi meseleler 1z .. 
rinde mlzakereler l_apalmaktacLt. 

ltalya Harjd Ticaret OIW 
Mlldilrll M. Mazi de ba mkake
relere iıtirak •tmek lsere ltalya
dan gelmiı, Ankaraya ıltmiftir. 

Şehir Bütçesi 
10,525,123 Lira Tespit 

Edildi 
Umumi Şehir Mecllll dla ..

hir bGtçesini mtlaakere •tmitı; 
blltçenin varidat kasma 10,52S, 123 
lira olarak kabul edilm~ fakir 
olanların hastahanelerde becloa 
cliier ba•talar n da bir lira M
ıetle Jatmalan •• kooperatif 1c1a 
20 bin lira Wikraz ,~pli,... ... 
karr6r etmiftir.. Meclis ~ 
,aaı ,... t.,& ......... 
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Siyaset Alemi BABİCI TBLBB&rLAB 
1(: !, j Gönül işleri _ .. _____ ~ 

Amerika Da 
Serbest Mübade
leden Agrılıgor 

Amer'kanın ırçlrct:tl •ahran, 
•ın1anın en senıln Clmlaart,etl 
elmalda taalnaa ita ...ımtl '- t 
1'elclemedlll bir ........ ip.de ltı• 
rakta. Ap.ı umaııd.. ....ı...t maba
tlele deal .. li.._al .Uteme .,,. 
tlarbeJi ı.cUrdl. Çüoldl, dllnraoıa 
•otüa tlnletlıerl, lthallt " ihracat 

Bitiyor 
Amerika' da Bazı T ahdidatla Banka1a

nn Açılmasına Karar Verildi 

Bankalar Buhranı 
Seviyorsanız 
Bunları 
Yapmagın.ız 

Kadınlar 11raapk ipklardaa 
hC)flanmular. 

Se ... ftJa aewdlğinl unaedea 
erkek lcadıum lzerine fu!a d&pr. 

- Sana qkımı iapat içiq ne ,.. 
payım? Diye mltemadi1ea lcadıaı 
rabat.a eder. Ondan malcabele 
ist.r. GBrdüil makabeleJi • 
18rllr, kadmı iz'aç eder • lflerlnde, 1coaw11Jaatraaa ... ,t•.U• 

••• "•t lalma,. ••••••• .... .. , •• 
ffl'M•t mGbadeletl• u çoli a,nlııı
lamn;, •• eiıt ... ra'••• Amerika 
u•ıtc kalmıtta. Ş• farkla ki, •ır 
takım 1Dıal'IJc :taı .. ,. tıeclb rlel'I 

Vq'epn 13 - Re·• clmL.r & 
Ruue.t, baalca'arn ap,1 ... aı ..... 
barakaa •Gtkül.erin reai1cl ~ ._., 
blar • acaı•~t•• bllcdf..,_. MU I 
Ba•kalarLl On.et Baalcat.rl paartftl; 
Ticaret Oduı HHI ol• bealcalu 
ıal" klçlk lıakalar da prı•••• 
ıünl 9'1l•eaktar. Bu b._ltald ...... 
lar rela.cllmlau tanluacla 

Kadım lmdıran. aiairlead ...... 
aofutap kaçaran p7ler muhteliftir. 

Bir defa kadım rahataa ed .. 
cek kadar waq k olmayan z. Ona 
miltemadiyen ... damsa laand. 
mı,., oaaa ya11,..,acajmısa 

al•ek eeaebl IJI•'•• kir.ti rerlimal
IUJ: laima1• ehlİJ• u•qllllfbo Fak•t 
r•al Clmlt•I' ...Wnl• Ara• Mecllıia
den 19tedifl • lhlyetlere ~.~aı., ... 
Amerika da .. n•ıt mllaac.eledea 

mııtar. 

Hasla• Naıua iL ViMl~li-~..J ·I•MWA 
ikaaa •• oada11 ela fiddetli •uka
bele beldeditwD ,WvmiJ9 
çahımayınaz. •••ec•IJe kaİ' ' .. , •• ,,.. eıalııl 

lıL Roonelt taaa•nrlua laalunnda 
i•••ta •lıerl hakAJı-.. leimll klta-•••U. ...................... . 
.. fdeclıJOn 

_. Yabaaea ,.,._l•rd• tell1bll 
......... ........ • .... 1c ,... 
••ldlcatl ..., ........ k-.r 
••11 lmit ealror•• A,n •J.., 
.. , memleket•• •• .......... • .... 
laatl•iml8 Jtla • •* ..,. e.ampa atlabil•-r...., .... , .... ,. ....... 
ttallS n • mGltacleleJI tqYik etmek 
.... e1den reeal ,., ... , •• 

Bu .a1eıa.wı Uıtua«ll ..... , .. 
.... el pollt ka•aıua • .alala .... 
... teıldl eclecetdir. .. 

A..11ca wtW .. ı...t _. ..... ... 
lart ••·• ,.,.,.11 Mı ... ı.11.u. 
taka• uHına ıeter•k barJel ıı .. rette 
tratapa J018fta sır..alle dlnra lkta
... uJ mi Jr•I Wı pfha,. n plbla 
llir JJu.Mt 7ohlu tllkll•Gf oluJOt• 

luıt,r,. 

Çin-Japon 

aln 800 mll1onlak lcallf~--· 
let kraa.,. t"t ta!:Y. .-ıta•lt!' ................ , .............. 
iet.lrraa'•fa ,... ••• ......... 
• ktan ...,_,._ICO •• ..,..a..,,. 
...... ıpk6•• 21.G44.729.208 ...... 
lıa1 1 elaeaktar. 

8anlullar 11Ç11t,ar 
Yatlnıtoa ıa - Baakalana .,.ı. •U1•• ISarar Yeıllmi~tlr. Ane.ık 

İO mart tarlbll emirnamedekl tala
dicbt beala deYam etmekt.d"11. 11 .. 
tat maam•lelen 21 ltaalca .......... 
tar. D ,... ltuı ltaalcalar «la ap ..
br. Yalaa• tukJlar4a ecnebi kaaaW. 
1• •• Hbaa laerlae muamele ,.. 
pı~ma11 ,a .. \br. Bir khlm ._ .. 
larda da tedlrat • klan talacHt etlil-
111lttlr, adam batan• Wtada W. tlefa 
25 de 'ardu fala par& nril•i,.. 
••kttr. 

Londra 13 - Bantla laterl'••" 
dolar laerlu maamele , .. ,., .... 

~· ... ----·--~~. 
Lon Ancelos 

H~lli eus/esi 
Tok10 ~ - Cillii ~ M W t L09 Aatı91oa 13 - Zılseta fffl .. 

fOk tlddetlı mub.uebeler olmaktad11. I • 18 a.~ kt a. l b fa t a mra ••· ara • •• •~ • 
C a tak•l,. ~anetlerl dla akt~• manzara• le laA lltakl •ndt.. d•Ya• 
S f~a setıtl •i t.la• ele 1c9ır- etmekteolr. Düa raram •-' i9 atle 
.. ıı lfın mabulaaae ••rntlerde INae a.. kuYY•t.1 aebele daha IMPedljm ... 
.. aa,,.u9lardıı. Ç nU erin makabil _, . 
bartua!an ticlcletle t.ttleatl•lttlr. t.r, 41ewam -.de• bu aelaelelerqa 
Bu .... de.ede flaW. IOI ııı tiddod ı tt kı• aıa •aktadar. Bw • 
lıuabuf utlır. naa 1.1.etla mlUva 12' kitl " •• 

.Kan D8-111m..an. .... Atı• .as. l!IO •lıoa ele ardır. 
Olm•k ..... ZeJS•• ..... .., .... $ .. tildl 

Ş3nkh•J K11•aa 1J - Ti~fhaha 'toiJI 11 - Mllr. ~ 
ftnla alaal •, L,..• ....... t-kıada lan, Los Ane.ıc.. ........_. kay. 
.. kel'lıktea 91karılmıı llir ~111taka tletmiftir. Mitehlstitler J9lli ..ı. 
91c..._ ı•t rımeaial temla le n •irat• . U , .. _ 
•alctad ı:lar. il.abat.an bot J•r• ıelelen intizar •'- m•i ...am 
... dikilmesine .... •'•taktir. relcliti fikriad.clirler. 

Ti.fRlKA 

Erenkiy talimlerine gelen 
lataİıbulun tık " ki•ar ıençlerl 
.. ,. bit .............. . 
.. ,.. ••• ela pplaalalr .... .. 
,... edirorlardi. 

...... ..__"""' .... ft 

,.... kad.a. • ••'• pek 
rahat bıralqpı~ 

Se•ı;merİM .-..t ,._t 
pker, pkolat retlr.• haaımlw, 
aip.Jal.a:ıa kat kat pmq r, 
meadil ptirea kıllar, telefoDJa 
Jllkaek makamlardan blynk 
kumandanlar aa rica edip •e..,. 
ıllllerhw hafta isal alan lwu
aefenclller de pek coktu. 

llaamafilı uıaaederia laarbl
amumlde tanlyeaia a çok 
u ıeçtitl bir J• •ana ta!im
slhtı. Zaten oraJI 'bir tirea 
kendini toplayap clqan ile 
•uhabere imklnl buluacaya 
'bclar bir • ., teferdl. 

TalimıAa Ulç defa ıelea pk 
eenoferla halt de flttlleeel pycH. 
........ poita .......... 

1eldikte2 IOD"'a lac pceJ'İ miaa
firhanenia tahta döıemelerl ke
rinde ıeçirea bu .. k .,_yJer ertesi 
pil gözleri uykuıu:duktaa fit
mit paltolama ltllall kaçmlf, ,.,. 
katıklar .ımaipta olm111 bir halele 
Dlrlmla ıaepar 1etmiı iki .U
Jettea topladıia orcl11 g lbi' çefit 
Pti.t kıyafetlerle miufirhane 
hbdekl çaJll'l•ia toplandıkları 
umaa b.a1aaclaa fU emri Yerdi: 

- Efendiler, aıra olun, hizaya 
ı•lia. kelalei 01maal taharn.I 
Yari 

ltonpr he1I• dnfmelerl ko
ptik ptlrlerini ılrllkliyerek htu1a 
aelirk• birbileriae sorarlan 

- M011f9J, De cltamek but 
Kcıiuf IUdemlill bir mechaell 

cewap •erir ı 
- Sizia aulıJ&catams bit mu

ayeneli Yar. 

- Zat, embellll 
Kehle muayeneal •P*J aaa 

alrer. Titia millfirı..e k....,... 
elam .................. .. 

Atla~ıtia Zıfıril 

At1klar •ardır, ••elaya ..ı. 
lala kadar gltlrlrler. Llıaaaha 
llln..a. umuh Ulllalllll .a. 
teW.- eder. ke,&aiai Mrat, Iİll 
dOfDDdopaa .ayler. 

Belalarla beraber ,...ı,. • 
pmak teblilceliclir. ikide bir, 

- 01B1orm1111111 cicim? 
- Rallat m 11a tG••m? 
- BirfeJ iatermilia caaım? 
Ba aualler okadar teken&

ederkl. aiba1et kacl·m• caa.M 
tak der. 

Hitler, .\zalannı Disipline 
Davet Ediyor 

Diler bir takn erkekler ..,. 
dar ki. kaclanlan hep iltifat bekll-
7ea zail •• Dl'alL malallklar 
addederler. Tramn1 •8J• oto
mobile biaerkea kad •• kola. 
dan tatarak ona Jarchm ederler. 
Kad... eliade bir paket nna 
derbal oaa almı7a koprlar. K.. 
dtn keadiainia bakadar .m gl
J&ameaiadea iaciair. 

..... 13 - •••• ı....... Hin
.. .. -~ lta,rak ...ae.ı laaldsnda 
W.. emlruame ••tretaa 1t1r, .. .,... 
mede deniliyor lı.la 

•Harp 6lillnlalıa MtaTalarlaı teh-.. ~ ~·· lann m.telJ yara 
çeki eliti baı&ad .. ~ffera••lmmıaı 
baJrakl• Hit erc.Jerla laarratıaıa 1aa 
pna u1lmM1•• ....... ••relim. B• 
baJl'aklan:a laııl..-Hİe •••letia ... t• 
•t ı1ai .. Al.U lial letanla ltlth 
• 1ft auur.farıa• hlaat Tahdettal 
tem•ıl •eekW• Aabrt Wulua 
ıa·n .. Al•• • ..,._, ..,,.... pldl .. 
aeıı..t.r.. 

~--· IBtlw Mt .... ~ \lfli1erelr, fll'a-
•nın aıeH•plJraM k&il klwilae 1ür 
tlı8iplla• rla~t ~.. ••r tirli 
•lof•r t w11wtt-.lf k•ca•11111a ••et 
tltmiftlr. Mitler ;.. t W le : • Mi it 

ltrap Ja.kalanaa, it P••tıı'lvuı a 
icatlar •· blJcll• ,.,terim gladea 
pçirir. GlrdlJI fbblei ••aal)
leri l1altu"f ili laf arurada 
IU. ettltir • ert..ı tini dalaa 
t ... .-.ı ............ tef. 
~ ..... . 

o,ı ...... ~." .ftlkaa 
monıer beYt• ıelen karavanaya 
azaktu bil• ba,kmadaıa biribir
lerbae dert 7aiaaflan 

- Mo•Yı .Uıaandaa heye 
rica edelim. BelıiiJe kadar gidip 
Jemek JiıelbD. llter.. onu ela 
ahnz. 

Fakat 1-li lfitea Pwat iti 
tadında k-• 

- Nafii• salımet et...,ia 
azizim. Saraya pin uker , .. 
meii ,er. Pek .. •ardalak ech
cekaeniz •brecUn. Şimdi buradan 
tahinci ret•· t.teneala talain, 
pelcmeı .a.a. Tayıa elcmetile iyi 
ıkler. 

Fakat bu lllolafW beyler ... 
ker ellNMIİllİ siylp Dk talimler
de adam akılJa piftiktea aoara 
~ wi gibi aert, Çelik aibi kata 
olur1ardl. 

Talimı•ha ilk defa Dayle fil 
kır idam hamm e•!ldı olarak r.e
te.I• talim •• terbiye ılrdlktea 
_.,. IJI• laatiD olayorlardald 

kalkıam••• •Gt•aa!an w ..... 
lair maka•emete kalla ,aeak olar ara a 
t.ı lmet on!arıa ba mtakail>emetlel 
llıraealc Ye o a.ımu lln im•.._ 
em'rlerl Yerecektir. f'ılcat komlaiıt 
fı ·kannın çl niae IOklata eaeaılar
cla Tahr kitçalvda11 ıaluaınaa. • 

&rllllapla mGcade~ 
Pr..,. DalaU 1• Na n iL CDlr! ... , 

., ,kllNa 1111 .. setıu•Jc ı, n. tl••••t 
memarl•~ tualudan 9iparlf .. , ım .. 
••im ................ ~ ...... 
ta11 ılJl•mltt r. ...... ~ ........ 

PrmJ'• behcll1• la Uaabatuau 
.. klmet fırkaları kauamakbd1r. 
Beri • lteled ye lntlaabtada 221 asa• 

- istemem. beni rahat bar• 
lan. diye feryat eclecetl pllr. 

Kac:lm •• im. tabii erlcekt• 
hotlamr. T uil muamele bekler. Kada••• ı&aliDJ kapaıak lıtiyea 
erkek, bclma mlaaYI m .. mele 
,..,...... •• reeclde e4ecelc ... 
reketlerdea pldam.U. •••
izharda ifrata ............ k111 ... -lav laale •tltmemelidlr • 

Bü''UITIYIB 

lakba ı ıa ini lalldmet 6tkalan 
1aal Hitlereilerle. -, • .....,. .. -.... IB taflatnde iMie•,_, • .... ~ ... 
eephe kuaamıttar. Muhaı.f fvkalar J•ptıfa •lkA:iaet d...... - .. .. 
dan a..,.ı tleaaol&ratlar 43, kom&lia.. ile• Nu•'• itfa J•pdaa .. ... 
ı. 41 asa ak almtla..lar. bir ceıeak • .,. .... , .. l•nldeı 

........... pllp .. ,....., • llaallılaf'da pllp ıeLllatal •,... 
Bw a JJ - il tlei\ ' tetr•llliııal .••r• r. 

oalan 1 k ıltenler (A) forma11111 \ lillhlt hizmet yapamıracak ka4ar 
taktaklan aamaa taa.Jamaılarcll. bedeni.,.... el•nl• ~ ... 

ş.mdl doktorluk alemimilha 1orcla. 
en parlak 'ıldaalanadaa biri olan Fakat mlbba hlr .._ a. 
dostumaa aiair mütelt-- Falıı- hatır ıhll. hatim ••ba ~ 
rettia Kerim Be, de lnaalarda- Yeti falla ~ ..... 
eh. Talimallaa Dk selifiacle .,._ keptl. 
muhım, lyle Aki4dlki laiç ..... Olalar talimfllua .ı.ar.rJaa. 
• - ,ata• Wr alilt olacll'! aetiae ıeldiler mi ..--. (He
la• in••••· S..... ona Wlllc Jeti 11hbiye) ,. • tllıelerl ,.._ 
kulaaclam olarak alr..a. ha,. firclL Heyeti .....,_. do .... 
rettea ,...maklarını IUl'dılar. clojray. ibra9 "'aluat p~ 

Falarettia Keıia Be, 1J1e ~IWı ıw.rı •ermir• pliba ... 
ıetia. &Jl• acar bir sabit oldu ki hıyeti ,._, Oalar flplae .U.. 
rieudBDUD \.fg tefek ...... .. ~ mltelaauıla ~· .... 
ratmeo ıaıethl R&t.t!.• kadar • :.... b&Jlk harpte ~ 
laeıbet aaç11111a bqlilt edenler berinde ea bl1lk t.ad 

Oaaa çelik bir baYaa.._ ı.. Japaalar ha mltelaa•.,.... 
laq laini weren o aerb Ta1hnılhtaa plia11 lnutat-

- HaaroL Slllb omul ... IPa ·~ Mri4 ~-
Kumaadaaile bili kulaldmı kendiat • .-.... laaw.ıe •ttir-

palayu aamzet arkacWan ••• mek ~ aowa da alltellı•• 
di1orlar. Hemea allala ba ..ıer ...... 9tiaek !bamda. 
de .uairleriai bozup eliae dlllP. fdmsüa her plea ..... 
.... Fakat u1Q ~ bir kete heyeti llhbiyedea aepre 
muı.fua ettijinl ........... dL itte ba mada 1hlnll luzcla-

np, yahut b•lllh\e ıetirip 
1t - Efendim ,Weri• .... 

Talimılhtan g.Up secea harp 
enli araS1Dda bir de lenııma 
aynin a•Jri mlsellab kammlar 
yardar. 

Bualarm bir laı ... la.wbt .. 

yor. 
- Kalak1anm lfltmlJGr. 
- Kalbim çarpıJor. 
- Cijerlerim .,..., .. 

(Aabm ... 
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PAZA ASAN BE 
-1. ı_ J Amerika Masah f 

' Bir Yarmıı bir yokmuı deniz· 
leria 6tebaıında gjodüzlerl ıece, 
ıeceleri &llndllz olan bir diyar 
YarmıJ. Bu diyarın adına Amerika, 
bu diyarda oturanlara do Ame
ri~alı derJermiş.. 

1ıanın doğduğundan 1492 se
ne ıonra Kriıtof Kolomp ismin

deki bir sergilıeşt meraklıımın 
lesa üfen ulaıtığı bu yere eski 
dünyanın nekad~r haris insana 
Yarsa birer birer taşınmı1lar, A· 
merikan n toprağ ndan alt n, ta• 
tından para ç karmışlar.. Giden-

lerin pek azı geri dönmllı çop 
orada yerleşmişler •• 

Evvela, köyler, •onra kasaba
lar, daha aoora en kllçllk kulu-
besi bizim yangm kulesinden 
yükıek ıobirler vücude gelirmiş• 

ler •• 

Eski dnnyada zengin lnsanla
nn serveti milyonla &'çülilrken 
bu yeni dnnyada yaşayanlar ismi-

ni bilip te cismini tahmin edeme
diğimiz milyarlarile öğünürlermiş. 

Ne yapmalı, düşmez kalkmaz 

bir Allah varken yanında bir de 
Amerika olacak değil ya.. Aksi 
bir rüıglr esince Amerikalıların 

ellerinde, ceplerinde, kaıalarmda 

aakladıkları paralanm yol Ufür
mü~, au g8türmtit-

Dünya bu Hazreti Süleymana 
kalmam t ta Amerikal.lara mı 
kalacak? .. 

Biz de, yani eıkl dOnyanı!I 
kanaatklr çocuklan fU buhran 

•enelerinde k thk içinde geçin
miye utraıırken.. Sor.radan , ar-
meler siW kartımızda b6bOrlen
meleriıaia cuaama ajramqlaı. .. 

Olaa olmUt. torba dolmut

Bizim kırk katlı eYlerimb yok 

amma, kilalerimbde Jİ1ecolderi• 
mia boL 

8UDa J&•atça elyll1orum. 
Eter Amerikal lar ayacak olar
•a enelden aual oraya ak·a 
ettilene, flmdi de ı eri d6nmek 

lae•uia• dtıprler. 

Ba bide baı·m za relecek 
ı-ltt11i1 ta•ata defil batır için 

Yaşasın 
Hasan B. ava%ı 

fıktılı kadar h•
ıırıgortla : 

- Yaıasın, ya
,asın, ga14sın, ya-
fOSın •• 

- Ne oldu Ha
.,.,., B. ne var? .. 

- Terkos için 
istikraz mı gapı· 
lacak, yapılmıya• 
cak mı nedir ? 
Gazetede böqlt1 
bir hava:lis var!,. 

- Peki amma 
bunun için yaşa
•ın tlig• baJırmak 
1111 lôzım 7 .. 

- Terkos ıir
keti ıelıremaneti• 
ne geçtiği zaman 
arlık ismi bile 
unutulur diyor
duk. Bak yine 
gazetelerin birin
ci sayjasına ya
zılıyor.. Yaşa.sın, 

gaşa~ın ! .. 

Hangisi 
- Hasan Beg; 

Yunanİşfan baş

vekilinin ismini 
aöyler misin ? .. 

Çikolata 
Gazetede olcıı-

11ordıım ı 

• Çiko/ataeılar 
6ir 6irlilc t.,Jcil 
etmiıler .. • 

Hasan B. •tıl
tlı: 

- Arkasını o
lcusana /ıazret 1 .. 

- Ne gopacak
•ın Hasan Beg ? .. 

- Bizim bacıyı 
Ja içlerine aldı

/armı tlige merak 
ettim .. 

tahdidi 
teslihat 

- Tahdidi tea
lilıat lcon/eraıuı 

acaba gine tlaJıl
dı mı dersin Ha
un Beg? 

- Ne yapsınlar. 
etraf talci todan. 
dumandan ferman 
okunmıyacnk luıl• 

gelmişti. 

Oturmak 
- Basan B. iki 

vapur karaya o
turmuş. - Harıgisini 

soruyorsun, euvel
ki günkü mıi, 

- Bizim paranm hall tana Haaan Beyi gUn geçtikçe ıuyma
tl dUşüyor.I 

- Ne çıkar a
aizim, Amerika 
mil,,arltrle,.i dt1 
ıap;ı otıırın ll 1 .. 

dünkü mü, bugün
kü mü? .. 

- M~rakla;,ma Çeleb!; dolaı•, do:ar diye kaaaları doldurdu
nuz .. Şimdi de bOfalır bofahr d:ya boşa\tıvertn ne çıkarı. 

Anlayamadığı 

Hasan Bev kanaına kızmııb ı 
- Ne yapacağımı taı rdım, 

dedi, karım mütemadiyen a6yleyip 
duruyor.. Bıktım, uıand m 1.. 

- Peki neden babaedi7or 
Hasan Bey ? .• 

- l1te ben bir ttırlD onu an
lı yamıyorum yal •• 

çiy tavuk Jİyeniokindea daha 
acıkb olur • 

. Çekirge baıkın,na uğramıt 
tarlaya doneriz.. Allah aaldaaan.. 

* Ey benim tatlı dilli glller ynz-
111 okuyucularım!.. Aranaıda oğul
lannı ev.endirecek, eli yOzG dliz· 
'On, uzdan a6zden anlar kaz 
arıyan •• mı?.. Vana C'Dlara 
iıtediklerindea alhuu bulurum. 
Amerika dolanma laap1 1uttuğa 
anda Holiwt yrldlzl lnnaa da İfİ 
bitmif demektir.. Herhalde arbk 
hayır.ıJ bir klameti reddedemezler. 
Onun içia beo bir gideyim.. Sine
ma .perdesinde f örWenlerin en 

Zehirli Gaz 
- Hasan Bey zehirli ıaz 

diyorlar. Bu gaz:n z~oirli olup 
olmadığ' nı naaal ani yacağas ? .. 

- Teneffiia ederiz, ölilrsek 
gaz zehirlidir. Ôlmezaek de
ğildir. 

Ne Diyeyim 
Hizmetçi, Haaao Beyin eYino 

airdiğiniD ertesi gilull 7omek 
yaktino dotru Hrda : 

- Beyefendi aiai yemet• p
fır rken 1emele buyurun mu 
diyeyim, yoku yemek haZll' m.?. 

H ... • Bey dllfündtı : 
- Erer dDD •ktamld .cibi ile 

yemek 1ancla, detıin ! .. 

gllzellerini. eameriDi kumrahm, 
Al'lflDIOI toparlayıp getireyim.. 

Burada kırk ıt lla kırk rece 
dGğlln 7apar&• Oalar erer mura
clma.. 

Paz•r Ola 

tenbih 
Haaaa Bey eve ıirer pmez 

kanaına •ordu ı 
- Hani sana kimseye bah

setme diye bir ıey ıöylemiıtim. 
Biltlln taoıdıklanmız duymut. bu 
aaı.I oldu bilmem L. 

- Nud oldu ben de ıaıır
cbm •• 

- Sen ı6ylemit olmıyU1n 1 .. 
- Ben a6yledim amma kim-

ae duymasın diye aaka ala teabila 
ettim de tayledim. 

Tahtaravalll 
Ortalak buz keaiyorc:la, ••de 

odun kalmamııb.. Huan Bey 
barometreye bakb •• 

- Derece 3 declL 
Afacan 80l'da: 
- Oradaki Oç nedir baba? .. 
- Sojup iç el.en oldo-

pna ıWerir. S.c:ak olchakp ba 
derece Jlk..ıir. 

Yani tahtaranm fibl bir 

lflY·· 

İSTANBUL HAV ASI 
Acoip 6ir •••• ~~liılr lıer a• 
llnla,,maz dan"""" ena l>aılca ,.,.. 
Nezlesi 6ar,,,,,.da •kının aman/ 
Bilinmez /•na mı, İgise dU,e1 .. 

inanan lcagbed•r 6ilmem ki nlg11? ... 
Bastonı almalı, lıem de ıemsige.. 
Pultolar atılmaz •otnk gole dig11 .. 
Nısanda baz fibi; ıabatta at11,I .. 

Eskident.ridir oturan tanır •• 
Onlar da ,.. olsa gina aldanıp .. 
birisi lcag6eder, biri kauınır; 
Bu/atlar ıün•ıl• edince fülef.e 

1 1 
1 Frans~ca Sözlü r 

Hasan Bey elinde bir ainema 
lllnile geldi • 

- Dinle dedi, ıu lllna ok~ 
yayım! •• 

Okumaya ba1ladı ı 

• Afrikanın ortasında ya11yaa 
•ah,ilerle aslanların, rinoseroıla
rın, vahşi fillerin ve bütün bay
Yanabn bir arada çeki en filmL. 
T amamile fransızcza aözlil.,, 

tesadüfen 
- Hasan Bey aana ha•adlt 

•ereyim. Adliyede genç, gOzel, 
tık bir kadın gördüm. Bir adamım 
iğne.ini çalmakla itham etmifl•. 

- Y anbşhk olmuştur hazret.. 
G6nül çalayım derken teaadOfen 

eline iğne geçi•ermiştir. 

Olabilir 
Sokakta polisler bir biliklet-

liyi yakaladılar •• 

- Sen bu bisikleti çaldın.. 

- Hayır çalmadım!.. 

Haıao Bey araya girip aordu: 

- Ne olmuş, ne var •• 

Polis izahat Yerdi: 

- Mezarhğın duvanna blılll

leti dayamışlar, bu adam da çal
m11t kaçmış.. 

Haaaa Bey bir u dOıDndlı 

- Kababah yok. ubiblnl 
mezarda aannetmiı olabilirL •• 

Kesilen Baston 
Haun Beyi g6rdüm, elinde 

tapd fa baston O.t tarafından 

keailmif dümdOz bir IOpa fÖlbd 
allDlfb.. 

- Butonu ne J•pba Ha.. 
S.7? 

- Bina manda kelllm.. 

- Alt tanfındaa 11 .... , ... 
olmaz midi? 

HUall S., ,eldlı 

-S.. de u prip .-.... 
dedi, alttaraftaa k .... .U• 
temin edilir midi ?.. Yakan te
raftan 7llkaek reliyor, aapı ... 
soma dejiyorda. 

H•••n B•J - Eweı, haJI•• ewet har••·- Ha
_. ..... Harp ormıracak.I 

Jstnnbul laavası derımiı adına, 
N• çılcar bilinmez artık 6,ı/ıtınaı 
Bttnzettım b•• ona ognak kadınfll 
Bir gandan icar gajar, açarken ıiineı 

- H• .... BeJ •ar'un kızı Yun•nl•blndaa .._ 
nOyarmu ... 

K•rı•ı - Ben de •ani p....-J•J'• lc•rım beni 
.. ,,.,ar mu eevmıror mu d.,. W laalUforaun ............. " ...... P. O. H. 8. 

- Deaena gUrtlltOyO gllrlr glrm• •.,.ku-

aundan ne Jap•c•Aana .. ,ırdl. 
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Babraman bir Tflrkiin maceraları 
--------------------------------------------------------------------'--

KIZIL KILICLI ASLAN 
~ 

~==> 13 -Ei~=:=====~~=~~~~~~ Yazan: Öıner 

Tekin 
•• 
Oldürelim! 

.. v. • 
opegını 

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

Hayır, Dedim, Ona El Dokuiıduranı 
O··ıd·' ... .. ' ururum ••• 

Bizim tarafımıı:dan bir taa~ 
tu• •uku bulacağım bilen Ata. 
ıeceli gündQzlQ her tarafı g&zet
leliyordu. Onun ıemilerl de hep 
hazırdı. 

Biz hareket ettikten ıonra 

onun gemicileri bizi glSrdfi!er. Biz 
de onları gördiık. Herkeı ai!Aha 
davrandı. Oklar, lld taraftan yağ• 
mıya başlad • İki taraftan kopan 
naralar, ıeccoin karanlığını ıar-
11yordu. 

Bir aralık iemiler birbirine yak
laırrııt. onlardan da, bizlerden de 
birçok adamlar karıiki gemilere 
atlam ştı ve muharebe fena hal
de kızışmı~t r. Bir aralık Tekini de 
dllıman taraf nda glSrdüm ve bir 
kadan o inaam nertolere ılirUkli• 
r•ceğini bir daha anladım. 

Emir verdim: 
- Taş at n zf 
Ve taşların y~rlnl gliıterdim. 
Güçlü, kuvvetli yiğitler koş· 

tuf ar. Koca taşlara aarılarak bil· 
tlln kuvvetlerile fo-laltılar. Koca 
tatlar, dliş'llao gemilerinin dibini 
aaraıyor. söküyor. dtliyor, düş· 
man gemileri ıu alıyor, batıyor• 
du. Diğer taraftan ok sağnağı de-
Yam etti. Düşman gemilerinden 
birkaçı batmıftı. Batan gemilerin 
içindeki adamları kurtarmıya uğ· 
ra,an bir kimse bu'unmadığından 
ıaferin bizim tarafımızda olduğu 
belli idi. ~İz.İm gemilerimizin bil' 
kıımı . karanlıkta kOrliJmiyece!< 
kadar uzaklarda idi. Benim kar· 
tımda ~ ·r tek iemi kalmışt!. 

Onu, içindekiter, JlSrek!crini 
ıliratle çekerek bizo yaklnşıyo~ 
lardı. Biz de oulara karşı yürüdük. 
Dilşman gemisi mahirane bir 
manevra ile bizo yanaşarak için
deki:er gemimize atladılar ve 
adamlarımız tarafından karşılan• 
clılar. Tekin de bunların içinde 
idi Bizim adamlar mızdan birine 
aald.ran Tekinin kılıcı elinden du,tii. 

Benim de onun llıerine yllrli· 
dDğilmü görünce anıııın Ozcrime 
ablda. Ben ona karıı kılıcımı 
kullanmak iıtemiyerok geriledim. 
Gövertenin kenarana •arm ştım, 
Tekin bir kere daha llzerime atı• 
lınca ikiıniz de ıuya düştük. Gö
renler, hemen bana bir ip atlı• 
lar. Tuttum. Tekin de beni b,
rak:namışlı. Ç ktık. 

Bir ıaat ıonra ıafak ılSkU
yordu. Manzara korkunçtu. harp 
hlll devam ediycrdu. Gemiler 
içindeki adamlar Hyrelmiflerdi. 
BazıJan bot gibi idiler. 

Ben gemide oturuyor, etrafı 
Hyrediyordum. Denizden çıkar
dığım adam, kartımda baygın 
yatıyordu. Günün ilk ışıkları do
tarken o da ka ktı Ye oturdu. 
Beni tanıyınca tat rda, ona : 

-Dağ dağa kaYuımaz. insan 
insana kavuşur, derler, doğru 
değil mi? Biz de tekrar k•vuştuk, 
işte! Yaptıklarını ıörUyor musun, 
Tekin?! 

Tekin. bana dik dik baktı, 
ıonra ıord u: 

- Suya beraber mi dllştük? 
- Evet. 
- Karanlıkta Hnl ıeçeme-

dim, Aılaol Yoksa sana el kal• 
dırruazdım. 

- El kadırsan sanki ne 
olurdu? Sen benim yllrr iimi dağ· 
lamadan mı? 

Tekin içini çeklL Sonra ke
keledi: 

- lkind defa benim canımı 
kurtanyorsunl 

- Dcğru, fakat en mnbiml 
llçllncüıül Acaba ozaman da 
kurtarabilecek miyim? Emin ol. 
Tekin. elimden g elirae yine 
kurtarırım. Senden alacaiım İn· 
tikam budur l 

- Buna tabammlll edemem 
Aı!an 1 

Tekin kemerinden bıçağım 
çekti. Ben, hemen elinden bıça• 
K na kapbm ve emrettim : 

- Bu adamı bağlayın. S rt:nı 
6rtün, yedirin, içirin 1 

Adamlarımdan biri itiraz. etti : 
- Köpeği öJdürelim 1 
- Ona el dokunduraoı öldll-

rOrüm 1 
Dediğimi yaptılftr. 
Öteki gemilerde ne olup bit· 

tiğini anlamak için hareket emri 
verdim. Kürekl~ri çe«.tiler Adam• 
Jar.mdan b;ri .aziye~ i anlattı: 

- Zafer bizdedir. Biraz.dan 
herşey olur biter f 

- Aiabeyim nerede ? 
- Geliniz de törünüz 1 
Yürüdilm. Turhan ı eminin 

yelken direğine yaalanmıı ölll· 
yordu. Yan na oturdum. Fıa.Jdar 
Libi ıöyledi r 

- Sana uğurlar. dilerim. Aa-
lan kabil"11in batına ieçtin r 

- Nedca? 
- Çilnkü babamız da 61do ••• 
Tur han kı'.ıcı ile babamızın 

gemiıine doğru i~aret ettL Onun 
t emiıi At• Eeyin bir gemisi ile 
yan yana idi. Sonra devam etti: 

- Ata Beyi k.:ncii elimle öl· 
dürdllm, birazdan ben de ölec~ 
ğim. S .. lun •ilama, Aalan, bUyük 
bir harbi kazand.k. Sen gemile
rimizi topla! geriye dön bizi f&
nımızla. ıerefimizlo göml llzeri-

= 

YORK: Bir millet yaratan 
adamdır. 

YORK: V.ıtanı için ölümü gö
zune a lan cerıeraldir. 

YORK: Feclaka.l ığın ve mert· , 
liği n tımsalidir. 

YORK: 1 aribte kahramanlık 
nümunes;dir. 

YORK: Uf.mm muazzam şah· 
eser fılmi<lir. 
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llllUlll l 

miza bir mezar yapl Tekin ne o1· 
du? öldümü? ö:düyse onuo:a bi
razdan kavuıacağı~ 

- Hayır, ölmedi, eıir dOştll. 
- Esirmi? ne demek? bütUn 

kabilemiz karşısında keıilm~k 
içinmi? bunu yapacağınıza yemin 
edin, bütük arkadaşlar ant içini 
çünkQ kardeşime inanamıyorum. 
Çünkü o aüdünil emdiği kadımn 
oğlundan intikam almak. onun 
kanını dökmek istemez. Ant içini 
yoksa her gece rüyanıza tirer, 
sizi rahatsız ederim. Çabuk aot 
için, kulaklarım duysun! 

Geminin her tarafından H,. 
ler yükıeldi: . 

- Ant içiyoruz; Kahraman 
Turhan, ant içiyoruz! 

- Tamaml Aılan, yanı• 
ma geJ, vedalaşalım. Art k öte
ki dün)aya gidiyorum. Belki 
tekrar buluşuruz. Çocuklar hepi· 
nizi ayrı ayrı. aevdığimi bili4' 

Sonra Turhan emretti: 
- Harp de:atan!ar.ndan birini 

okuyun! 
Arkaca,lar okumıya başla

d.lar, onların tatla sesleri arasın• 

da o da kendinden ıeçti. Yo ••• 

Öldü. 

••••• 
••••• 
Bir az ıonra bütün remilerin 

toplanmas nı emrettim. Y elkeal .. 
rimizi açtık ve i erı dö:ıdük. Biz· 
den bir hayli adam ölml\1tü. m~ 
çoklarımız. yaralı idiler. Fakat 
dütman mabvoJmuştu. Düşman 
gemilerinden ancak biri batma• 

m·t o da Ata Beylerin diyar:oa 
fe:aket hnberini s, ötürwUıtll. Ata· 

ların yurdu, dullar ve öksnzler 
yurdu olmuştu, deıtancılarımız. 

artık bu düşman diyarında bir 

kadım isleyecek, bir genç kızı 

ıevecek bir tek erkek bulunma• 
dığını ıöylilyorlardı. Hakl.ydı'ar. 
Çünkll bütün Ata Beyleri adeta 
,i:ip aüpürmllştük. 

Yurdumuza vardıktan ıonra 
salıi!e çıktık. Ann•m Gönnı H. 
bizi karş ladı. Ç;ka çıka kadın
cağ zm harşıs na ben çıkmııtım. 
Anneciğim ıordu: 

- Oğlum Aslan, bani baban, 
hani ağabeyin? 

Geriye işaret ederek •• uzak· 
taki !: em ileri göstererek: 

- Onlar. orada l Dedim. 
- Neden geride kaldılar 1 
- ÇUnkil uyuyorlar Ye bir 

daha uyanmayacaklar 1 
Anne:n bir çığlık kopardı, 

ye y~ra serildi. Üç ~Uıı onu 
ay ltamadık. Zavalh annemin 
ka:bi bu müthiş darbeye daya
namach. Üç gUn nra göıl~rini 
açtığı zaman bı.. .ı. yanma çağır<lı. 
Çiçeği tel'in etti. Fakat Tekin 
için bir fey .:öyl~medi, çünkü 
onu da bizim kac•ar ıeverdi. 
Sonra beni kucakladı ve: Belki 
bir daha görüşürüz, dedi ve 
~özlerini yumdu. 

( Arkaıı var ) 
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İstanbul' dan İtalya' ya 
Kaçırılan Türk Kızı .. 

( B :ı ı taraft ı lr. el sayfada ) 
MilJetinin lcarşıımda ağu bir 

kimin neai imiş? 
- Yazmıı al, okul 
Annemin e!ime tutu11turduğu 

kAğıtta o zaman F1rka kuman· 
danı olarak Balkan harbine işti· 
rAk eden babam kısaca diyor
du ki: 

11
- Bu Çucuk bize bir ema• 

nettir vo kendi çocuğumuz gibi 
bakacağız. Kırkkiliseden çekili~ 

ken aldım. Babası, at ı mın dizgin
lerine yap tarak feryadediyordu.: 

- Bizi bırakıp ta nerelere 
gidiyorsunuz? 

Bu çocuk o ihtiyar adamındır. 
Düşman ayakları alt ·nds kalma• 
ması için gönderiyorum •• ,. 

Kızın adı Huriye i.:Ji.Biz. ona. 
yllzU!llln gl\zelliğinden kinaye ola• 
rak Melek dedik. Ve Melek te 
19.l 1 seneıine kadar yanımızda 
kaldı. BüyOmDş ve bakım neti
cesi daha göst~rişleşmitti· Evde, 
hakiki bir evlit gibi muamele 
i 6rüyordu. Sonra bir glln MeJek 
ortadan kaybolu. Aradık, ta• 
radık, Zabıtaya haber verdik. 
blçbir netice çıkmadı. Elimizle 
yetiştİfİp büyüttüğümüz bu kız• 
cağız.m doğru yoldan çıkarılmıı 
olması da aklımıza geldi. Kan 
ağladık. Fakat olan olmuıtu. 
Emrivakii kabul ettik. Bu ara. 
doıt, düşman birtakım haberler 
getiriyordu: 

- Yahu! Haberin var mı? Si· 
zin Melek filanca bey!e oluruyor
muı. 

- Birader. Meleği geçen gl\n 
k8prüden geçerken {.Ördüm. Çok 
K üzelleşmiş. 

- Sizin Melek bir dalyan 
aahibile evlenmiı. 

Başımı ıalhyor, bir liha•le 
çekiycr Ye yoluma devam edi· 
yordum. 

Aradan ıeneler ıe~ti ve Melek 
artık unutuldu. 

* Effelkl sene idL Bir gl\n Sey-
risefaindc otururken ltalyadan bir 
mektup a!d.m. Zarfı açt.m, yazı 

italyanca idi. Altında da Mari 
Alekıanyao imzası vardı. Bir şey 
anlamad ım. ltalyanca bilen biri• 
ne okuttum ve öğrendim ki mek• 
tubu yazan bizim Huriye = Me• 
lektir. Torino civarında Pianezza 
isimli bir ınanaat rda afdiliy"r• 
lslanbuldao Ermeni!er tarafından 
kaç ra1d ğını haber veriyor Ye 
~radaki manastırda rahibe olarak 
yetiştirildiğini, yanamıza gelmek 
istediğini bildiriyor. Tee11ür ve 
hayretimi tabii taaaYVUr edersiniz. 
Hemen cevap veriyoruru. Fakat 
beklediğim mektup gelmiyor. 
Derken, bir [Un Sör Adelayd 
isimli rahibeden bir mektup da
ha geliyor. Kadın. mektebin da• 
ğılacağını, · talebenin ya rahibe 
olmak, ya evlenmek, yahut aile
lerinin yanına gitmek huıuıunda 
ıerbest bırakıldıklarını anlat ıyor, 
bizim Mari · iımini alan Meleğin 
do yanımıza gelmek istediğini vo 
aldırmamızı bildiriyor. Bildiriyor 
aına bizim Meleğe yazdığ.mıı 
mektuplara cevap yok. Sonra 
anlaşıl yer kl k za gönderdiğimiz 
mektuplar eline verilmiyormuş. 
Maamafih. o, bir kolayını bularak 
bir yabancı el ile Taziyeti bildi
riyor, biz MilAno Tilrk konıolo!t
hanc.-Ein'! müracaat ediyoruz. Kon
ıoloshaneoio · Melekle allkadar 
olduğunu gören Ermeniler kızı 
Parise kaç rıyorlar. Sc:o Grasyen 
m~naatırına kapıyorlar. Orada, 
kendisine hizmetçilik yaptarılmak 
isteniyor. Reddediyor. 

Gösterdiği aksilikler yDzDnden 
Ep•rnay ıebrine ~etiriliyor. Orada 

c!a ayni hal tekerrllr ediyor " 
Terin o konsoloshanesine müracaat 
edip yaziyeti anlabyor. Konsolot
hanenİll mUdabafe ve teşebbüıO 
ile ltalyaya ge~iri.iyor. Koııso!oı 
Münir Beyin evinde bir hafta ka· 
lıyor. 

Bu zat, Melekle çok alAkadar 
o:uyor, para veriyor. Brendizi'ye 
kadar bir memurla gönderiyor 
ve bir ~ iln, bizim Melek evimize 
çıkar eliyor. 

Ondan ıonra Yaziyetl 18ylı 
izah edebi1irim: 

Müracaat UstDne mtlracaat.. 
Her gelen: 

- Kız benim kıumdır .. 
- Bu çocuk benimdir .. 
Deyip duruyorlar. V aktile ba

bamın bu çccuğu evlAtbk edine 
diğino dair vesika. ber nasılsa 
muhafaza edilmi1- Bu aarahate
rağmen ve çocuğunu Yaktile ter
keden babası o zaman ihtiyar bir 
altmışlık oldufu halde talip çıkan 
ç.kana. 

Bu. işin geçici ve muYakkat 
tarafa. Fakat. bu arada Huriye == 
Melek'te bAııl olan değişiklik 
hayret Yerecek bir dereceyi bul
muştur. Bu kız, o zaman gnçlll 
kuvvetli bir ya•ru iken buk lln. 
bir ciğeri haeta Ye bu ha .. talık 
n•ticeli pnömotorakai yap.tarak 
gönderilip alil bir hale getiril
miştir. Senelerin çektirdiği ıstırap 
i:e denilebilir ki kanburlaımıft 
adeta çökmo, Ye kaYrulmuştur. 
Hele keııdisine yapılan telkinler ... 

Bunlar hakkında fazla bir fey 
ıölemiyeceğim. F 11kat kısa bir 
misal ile, bunların ne derin Ye 
köklU birer zehir •1111 oldua"una 
iıaret edeceğim: 

Bizim Melek, uzun zaman 
memleketinden ayrıldığı için Türk 
dev'.et adamlarından kimseyi ta• 
nımsz. Başvekil l.met Paşa 
müsleınL Çnnkn ismet Paşa 
geçen 1ene balyaya gittiğ~ 
zaman o da ıörmllş. Bilhaua 
göateril m iş. 

Sordum: 
- ismet Paşa ltalya'ya nlçla 

retmişti? 
- Katolik olmak için. 
Birden, durakladım: 
- Ne mUnaaebot f diyecek

tim. Sonra, biçar• yavruya yapı
lan telkinler hatırıma ıeldi Ye ıu 
auali aordum. 

- Ben de Katolik olmak 
iıtenem oraya gitmiyo mecbur 
muyum 1 

- Hayır! Burada da papaz 
yapabilir. 

- O halde, ismet Patanın 
böyle bir fik"İ •~r ise nedıa 
oralara kadar zahmet Ye muraf 
•dip gitsin. 

Yavrucuk biru ıapladı, dG
ıllndü. Nihayet: 

- Hakkıma YU, dedL Fakat 
bUyük adamdır. Belki bilyük 
papaslar yapllD diye gitmiıtir. 

GllldOm •• hakikati anlattım. 
O zaman, no bilyük bir yala11c.
lılda aldatıldığ oı öğrendi. Gitt~ 
kendi eliyle eşyaları arasından 
bir kart çıkarttı. Bu kartta. diı 
çökmüt Ye elleri arka.tına 
bağlanmıı bir adam duruyor, 
onun baı uf:unda da elleri baltala 
iki adam direniyordu. Elleri bıj'lı 
olan Ermeni, öbürleri onu 6ldllr
miye hazırlanan Tiirklermif. Ga. 
türdD, aobaya attı. 

* Buglln arka arkaya bir çok 
kimHlerin ta!ip çıktıkları kızcağıı 
işte b~yle bir dalalet içine dUşil· 
rUlmüıttlr. Oau, zamanla .o ıab:rla 
tedavi etmiye çalışacağız •• 
yabancı ellerin iıtiamar etmesine 
b.rakn.ı; ac:ai,z• • 







14 Mart SON POSTA 

Yeni Müsabakamıza Giriniz 
Türk Dill Tetkik Cemiyetinin 

açtığı nket1 mllnasebetill " Son 
Po ta " kariferl araı ada faydalı 
bir müsabaka tertip etti ve bu 
mO abakada kazan cak olan ka· 
rllerinden : 

Birinciye t 100 Lira 
ikinciye : 75 " 
ÜçllncUye : 50 ,, 
Dördüncüye : 25 ,. 
Ayrıca 100 karle de kOçnk 

birer hediye takdim ctmiye karar 
verdi. 

Müsabakamızın Şartları 
Okuyucularımızdan ricalarımız 

runlardır: 
1 - Tnrk Dili Tetldk Ce

miyetinin hergDo vereceği keli
meler gazetemizde üç haneli bir 
liate halinde ncşredilecektir. 

2 - Karile imiz bu liste]erdo 
gördükleri kelimelerin mukabil
lerini hizalarma yazarak bize 
iUnii gününe göndereceklerdir. 

3 - Bu ıurcllt' matbaamıza 
elecek olan yekdiğerinin ayni, 

fiç haneli listenin bir nü bası gaze-

leye a-irmek üzere ayrılacak, bir 
nUıhast do yamııd aaklanacak, 
bir uüshası da, c vaplar gazeteye 
giremlyecek derecede çok olduğu 
takdirde doğrudan doğruya Dil 
Tetkik Cemiyetine sıönderile
cektir. 

Müsabakanın Devamı 
4 - Dil Tetkik Cemiyetinin 

anketi e bu nkete tibi olan 
Son Posta'mn mllaabak ıı (90) 
gllo ıllrecektir. 

5 - Bu mllddetin bitammd 
cemiyet kendiıino Yerilen cevap
lar arasında beğendiği kelimeleri 
bir kitap halinde neıredecektir. 

6 - Son Pofita bu kitabın 
neşrini müt~akip kendisi va ıta· 
ıile cevap veren beher kariinio 
kaç kelime i kabul edildiğini tet
kik edecek ve bu sahada en çok 
çalıımıJ vo muvaffak olmuı olan 
karilerinc' ı.ra ile mUkafatlarını 
verecektir. 

Miikaf atlarımız 
1 - Gazetemizin müsabaka-

ya ftlirak edecek karilerin• ve
receği hediyeler ıunl rdır. 

En fazia kelimesi beğenllmit 
olan karie 100 lira. 

Fazla kelime bP.ğendlrmekte 
ikinci gelen kario 75 lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 
tlçUncll gelen karie ô() lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 
dördUncft gelen karic 25 lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 
beşinci gelen karie 10 lira. 

Uakal onar kelimui kabul 
edilen JOO karie de aynca güzel 
bir hediye v rilecektir. 

List4?mizi Kes:niz 
İkinci liıto bugUn neşredil· 

miştir. Karilerimi:ıdP.n bu listeyi 
ke&erek imkan niabctiodo doldur
duktan sonr bize göndermelerıni 
rica ederiz. 

Dikkat 
Kar:ilerimiz hergün neıre

dilecek olan kelimelerin hep
sinin de mukabilini bulmak 
mecburiyetinde değildir. Kaç 
kelimenin katşılığını bulur
la,.sa yalnız o kadarını yazıp 
göndermeleri k8/idir. 

şı ık Olarak Buluna ilk 

TDrl< Dili Tetlı:ilc Cemiyetinin 
neşrettiği ilk list de bulunan 
kelimelere muhtelif tarafı rdan 
teklif edilen muhtelif karş.lıklar 
unlardar: 

Adap = Tllre, Oyenek, ıaygı, 
bici:n. 

Aferin = Hay yapyasın, ya• 
ea, varol, ynr dan. 

• er Yazıyoruz 
Afet - Uyun, yosma, yOrek ı takım, dOzen, ltleğen, iş g8reo. 

oklayan. AmAde == Bekliyeo, bağıobao. 
Agah = Uyanık, ıezer, uyak, Amir = Buyuruk, buyurgan. 

bilen, duvma, kulak algınlığı. Asayiş == Düzen, dirlik, uygu. 
Ahenk = Düzen, uyı,uoluk, Aıude = Kaygusuz, eoçi. 

dilıgUolilk, ölçU, biçim. Ati = İleri, gelecek, alt. 
Alayi = Gö teriş, pohpoh, Ayine = Ayna, gözgU. 

böbürlenme. Azade == Kaygusuıc, ııyrı, 
Alat _ Avadan, a adanlık, kurtulmu~, bnğsız. 

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

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi Münasebetile 

a'nın ·-·üsabakası 
No.3 o.3 No.3 

Anpça '" Acem<• 1 1 Arapça •cı Accmco ı ı 
Keli ııel TUrlıço Mukabdlerl ı el mclcı Tllrk; • Mukabilleri 

Arapça Ye Acemce ı 
Kc lmcıler Tllrkçe ukablllerl 

Cadde 
Cahil 
Caiz 
Cali 
Camit 
Canip 
Casus 
Cazibe 
Caıip 
Cebir 
Cephe 
Cerrah 

isim ve aavi adres 

Satıhk Hane 
YeıHköydo latanbul caddesi 72. 
Çok iunanııh okhr. oda, b hçe, 
anhrrnç va kuyulu mtıkommd bir 
ev uhhkhr Tallp1 rin m tbaamı-ıda 

~mı. Lem'I Btyo mOrncaat:. CJ&ll 

latanbul Yedinci icra me
murluOund n: Galata•da Sigorta 
B ınrnJa icral ticarot etmekte iken 
ahıren Alman a'ya g ttlğl anlııtılıı.11 

Hl~ar Storg r 1-:t. 
Agop Çınaryan Bt'yo (936.?) lira 

70 kurııt m ımrıfi lcraiye vo faiz 11 teı 
hakkında icra takil;ino müstenit teı· 

viyeıl mutaıammı ı görülen ödeme 
emrinin m lı \Ilı ikaınt t oh.in n.eçbul 
kal mnsı a bi ııı.cn ılA ıon t •bl g t ifa· 
ıına ar•r v rildığl ıdon tarihi ıl!indan 
ltlh:ır ın iki n) mfl ld t n?fı cb h 
nuııt itir tZınl7. oldu ru takdirde 33·844 
No. lu dol!) 1117. ı umaraeını ıııflet b
ııibon LilnıUracaa dorm yan cd lın3f!l 
•k i t kdirdo gı} hıııud' mu:ırnclcl 
lcr ıyorıin ıf ı kıhnae ğı ödem o oınrl 
lllak ııun kalın olmaa. Oı.ere ıJ ı n 
hbllt olunur. 

C dde 
Cahil 
Caiz 
Cali 
Camit 
Canip 
Casus 
Cazibe 
Cazip 
Cebir 
Cephe 
Cerrah 

isim ve sarih adres 

İstanbul Orman 
Başmüdürlüğünden 

Haliç orman iıkelelerinde 
mazbut 5 kalemde 263 adet 
kayın ve 5 kalemde 414 adet 
köknar ve 3 kalemde 243 adet 
çam kereıteai ile iki adet kök· 
nar ıereo bir adet köknar gön• 
deriki cam'an 15 kalem orman 
emYali 29-3-933 çarıamba jrU

nn •• yine 3 kalemde 1871 
adet çam ve 4 kalemde Si 9 
adet köknar ve bir kalemde 
262 adet kaym keresteıile 750 
eJet köknar çıta: ye iki kalem do 
10300 on bin Uç yllı det fm· 
d k ve kestane çubuğu ve 
2440 kilo meşe kömUrU ve iki 
çeki g8rgen ve 6 çeki meşe 
odunu ki cem'an 16 kalem 
orman mvah de 2-4-933 pa
zar gllnll ihale edilmek Oıere 
müzayedeye çıkarılmııtır. İzah t 
almak i tıyen taliplerin Kereı· 
tecilerde orman İdaresine ve 
lh le gOnlerinde d ormno mil· 
dl\riyeti kalemine mllr caat 
eylemeleri. 

Caddo 
Cahil 
Ct.ıiz 
Cali 
Camit 
Canip 
Casuı 
Caz be 
Cazip 
Cebir 
Cephe 
Cerrah 

1 im ve sarih adres 

SATILIK~ 
AhYalı ııhh:yenı dolayııilo Slrkb 
ci'de Muradiye c•ddea:nde e N. 
dakl lokantaını maamefrupt Ye 

alib tabhiy• devren •atacağımdan 
talip o anların lokantama tefr fleri 

~--... illn olunur. ~---il' 

lat. o ıncı icra memurlujun. 
dan: M.hcuı ve paraya 'evrllmeal 
mukarrer iskarpinler, potinler •• la• 

lre 19-3-933 tarihine mOaadif puu 
gQnG aaat 11-13 tı Emin8nünde Yeni 

cami avluıunda 71-77 No.lu Haffaf 
Mustafa Efendi dukk,nında açık art

tarma ile ••blacatından taliplerin 
mahallinde hazır bulunarak icra me

muruna ınOrocaatlın ilan olunur. 

Konya ll•••lnden JDtlfanlere: 
",Kon)& 11 e inden yetiıonl r birliği,, 

aclıyla kurulacak birliğin ilk toplantı ı 

17 mart cuına gtlnO t O da llaıılk&

vlnde )'apılneak.tır. ;Lleenio mezun, 

menııup ve muallimlerinin rolmalcri 
ric~ olınur. 

an F rans · sko ehri, z· 
den Ko solos istiyor 

C Ba9tarafı l tnct sayfa t11 
alaturka bamnmlar vardır. 1şle
ten\er de Kayserli ermenilerdir. 
Ha14 tOrkçe konuşurlar. San 
Fransiıko'da her millete ait ma
halle vardır: Çin, Ruı, Fransız, 
j:ıpon, İspanyol, ltalyan mahalle
leri. Çinden başka dlinyan n en 
kesif Çin kalabalığa yine bu fC
hirdedir. Senede iki bin mil
yon dolnrl k i~ yapan bu şehir, 
ayni zamanda caı.bnndın da doğ
duğu yerdir. Şehirde Lbulunuşum
dnn istifade ederek San Fran
si ko ticaret odas.na uğrad m. 
Aldığım resmi malumata göre, 
1931 senesinde San Fransiskonun 
memleketimizden satın ald ğı 
mal miktarı 15509 dolar kıyme· 
tindedir. Bunların müfredatı [şöy
ledir: 

dolar 
Kuru •e tuzlu keçi derisi 5411 
K buklu fındık 1197 
Halı ve seccade 6582 
Kuşyemi 2255 
Antika eser (taftadan) 47 
El işlemeleri 17 

yekun 15509 
Bu şehirde lrırk beı milletin 

kon olo hanesi mevcut olmaıına 
rağmen Türk konsolosbaneıi 

yoktur. Bu münasebetle ticaret 
odaaı reisi bana, Türkiye baı 
konsolosluğunun Nevyorkta ol
duğunu, fakat ihtiyaca kafi gel
mediğini söyledi. San Fransiskodı 
bir Türk konsoloahaneıi ibtası
Dtn faydalı olacağını bildirdL 
Netekim, bu mUna ebetle bir de 
mektup vermiştir ki alakadarlara 
verilmek Ozere gönderiyorum. 
[Bu mektup tarafımızdan ait olan 
makama verilmiştir.] 

Bundan başka ıehir valisi 
M. Anjelo J. Ro i ile de g8-
rOıtüm. Memleketimiz hakkında _, 
ciddi malümatı var. Memleketi· 
miıo ve tarihimize it birtakım 

eserler gö terdi. Fakat ömründe 
ilk d fa olarak bir Türk gaze
tecisi ve onun elinden bir Türk 
gazetesini alıp görmllş bulunu
yordu. Bilhassa Gazi Hazreti · 
rindeo ıitayiıle bahsetti. [Bu 
:ıatm vali Muhittin Beye gönde ... 
diği mektup ta verilmi~tir. j 

Yalnız, dikkat cdilecet< nok
t buralardaki crmenilerio bllf 
Tllrklilk hakkında zehirleyici 
propagandalardan zgeçmemiı 
olmalarıd1r. Bunlar, biıi, bir nevi 
yamyamlar gibi tamtmakta inat 
ve ısrar ile çahşıyorlAr. - Turan 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« .. ... 

Size Tabiatinizi Sögliyelim .•. 
Reımı!nir.i kupnıı ıle ı:ö ıderınlz. 

21 Nljdede Mualnla .E. Zeki ve 
çeviktir. f q ve 

menfaat üze
rin 1e ihmalci 
olmnz ve men
fantleri ni i raf 
etmez. Temiz· 
liği ve intiza
mı sever, zcv· 

ki selimden 
mahrum değil· 
dir. Hayatını, 

rahatım sever, tehlike '\e ınes'uli· 
•etten uzak kalm:ık ister. 

• 23 Bakir Et. Açıkgöz ve çalış-

• 

kandır. Bazan 
inatçı ve er
keo olur. Para
yı israf etmez, 
boğazını se
ver, rahatına 

pek dü~kün 
değildir. Mih-
net ve mo
~akknte taham
mül gösterir. 

28 Ali Halll B. Şık giyinme h-
ter. Temizliği 
Te inti2 amı 5c

ver, kadın \'e 
sevgi bah inde 
maceraya mü
temayildir. Eğ
lenceden mah
rum kalmak 

istemez, para
yı daha ziyade 
.. rfeder. Men

faat bahsinde tok gözlülük gö tc
rir. 1ahaza kanaatkar değildir. 

• 24 All Et. ( Marangoz) ( F otoğra-
fınm dercini i temh·or.) Hiç bir 

§eye karı~mak istemi)en bir hfili 
vardır. Menfontlerirıi başkalarına 

kaptmnnz, pbr )1 C\er '\e birik· 
tirınesini bilir. J(ızmaz mııc..dele 

ve mim knşa J pmaz. 

22 Blr KarUmlz ı Olduğu gibı 

gorunur, işle. 

rmde aceleyi 
ihtiyar eder, 
çabuk kızar. 
muamelP. in de 
laubali değıl· 

dir, merasime 
r ı ay e tkardır, 
başkalarına in& 
nu ve samimi 
davranır. Bir 

şeyi anlamak husu unda merak 
vo alaka österir. 

• 
25 lzml.-'d• Avhan ~UkrO 

• 

Zeki ve gözü 
pektir. Tııvru
hareketleri ser
be ttir. Sözle
rini fikirlerini 
e irğemek i 
temez. MO. 
cadele ve mü
nakaşadan baı· 
ıetmiye mil· 
temayildir • 

27 o. N. H. 'Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Ha as ve hayaJ. 

~restir. Çok konuşur fakat sıkıl
maz. Kendi ini çabuk evdirebiliı 
fakat devam ettiremez. Giydiği 

eeyler kendi ine pek yakışır. Bu
na endamı yardım eder. Tenkide 
tahammül gö teremez. Parayı bol· 

ca ıaarfodcr. • 28 latenbul'da Hamdi Zeki & 
( Foto~rafının d rcini istemiyor.) 
Ağır başlı ve sizdir. Lakayt gibi 

göruniır. Fnknt muhitinde cereyan 
eden hadi eleri tetkik ve teces üs 

eder. Fazla konuşmaz, mücadele 
)apmnz, kızdığını belli etmez. 
liıı u iyetlerı man lı ve e rarlı 
:kalır. 

• 
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A..PAİB 
LIMITET 
ŞİRKETi 

latanbul 

SİRKECi 
Liman Hanı 

GAZOZC:ULUKTAN 
iyi ve kArlı san'at yoktur 1 

~~ LOTFEN SON KATALOAUIUZU lSTEYINIZ. ~" 

Zafiyeti umumiye, qtibaaıdık •e kunetsizlik hallbada büyük 
f•ide Ye tesiri 16rDlen ı 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. H-!r eczanede ıatı~ır. 

UP !5 s sa a 

Kq de•am etmekte 
olclutundan ı 

BEYKO 
Ticarethaneal 

KORK 
mantoları 

eskisi s:lbi 

8 Taksitte 
ıatmaktad r. 

J. BEYKO 
latanbul Kürkçll 
Han. Tel 2 1685 

QASPiRİN 
Tableti 

Veni kapah paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın ahnabılir. 

Ufak ihtiyaçlar1nız lçfn yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu ~nl ambalAJ sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN tO we 2 tabıetnk ambaltlfar içinde 
tıer yerde bulunur 

lstanbul 4 llocll icra memurlu
j'uadan : Emniyet Sandığı namı• 
na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı ( 9626) lira kıymeti mu
bammeneU Fındıkltda Mollaçele
bi Mahallesinde Çeımeç km01 
•okajmda yeni 6, e•ki 6 numa
ralarla murakkam .;,ukaddema 
arsa elye•m bir bap apartıma• 
n.n tamamı açık arthrmaya kon
muş olup ıartaamenia 13--3-933 tari-

hlo~n ilibun~~em~~hukM ••••••••••---~-------------
~----------------------•' b~ndu ~~b~u~ ~hl Istanbul Evkaf Müdüri eti ilanları 

01 o 25 TENZİLAT : BAYRAMA KADAR 
btant.al'da Cakmakoılar Saaıdalyec'ler'de Baliudı KU' TOYU fabrlka11nd• 
bilcümle ktıf tor trl ve maruull'ında tenzillt yaptlmııtar. Koıunuz. Tel. 23027 

DEVLET DEMIRYOLLARI iLANLARI 

Haydarpqa-Adana aruanda nyri.ef6r eden ve Haydarpqadan 
tama, pazar, puarteai, Ah, perıembe gilnlerl. Adanadan cuma, 
•martesi, pazartesi; Al1, pe11embe gDoleri hareket eden posta 
trenleri ile Hyalıat eden 1olcUlan11 kolayl lda yemek tedarik ede
l>ilmelerini temia mabadile 16-3·933 taribioden itibaren Haydar
pqadan Ye 18·3·933 tarihinden itibaren Adanadaa meıklr terea
lere birer mutfakla farıon ilke edilecetl •• ucuz bir ~atla arza 
edea yolculara kompatimanlarda yemek YeriJeeefi ilin olunur. 

Gemlik Belediyesinden: 
Daca .. mama 1 MD• mldcletle icara verilecektir. 1-3-NJ da 

ltlbana 15 ti• mlddetle mlaayedeıl temdit edilmiıtir. lati,ealerla 
Belediye EncDmeaine mllracaatları. 

....,.~-----------------------------
Eeldf•lllr 8ulll Hukuk HAl&lmllllndena 
ıtkJfeO r•d• Bacı Efhem Be1 YHreae .. ndeb ooııam Hanımla Pata ••• 

Mlleılnden Baca Ethem S.1 nreMılndeo mabpumları Raif ve Şattr H C.•ll 
Be1tır.e kıu Ha ılfe n merbDm tı11 Zeyoetl Hanım aıabdamu Eırıf Bcty ... 
ZtUba Banımlana mDıtereken mOtuarrıf olduklan. 
1 - Edtlıebir•de kuyumcular Çartı ında k&tn ıarıOara ll&mcla oldatca •eçbllı 

bıılundutu •-ıWUnde yualan tetklltattaıı aDl&fılAD llr.I tat abt&P re 80 
art•• muraltbaı dlkkanın tamamı 400 llrL 

1 - TatMfl mHkllnde ~••aflar 9ar1111nda taraftarı Ulmda ro.terildltl clbl 
•• '() arıı• fb.erlaı lqa olıaaaD 1~ H l' n11marala ı:l.lkk&ıılana tıaaaa 
40:» lira. 

1 - Tuapa.nncla .Demtnlleı fal't'ttnda 189 DDmaracla itila •• llaücllara 
U&.ada ıoıterUJ ti llbl '1• ll&rrtr n kepenkleri lıtor datk•nıa temama 
IOO llra. 

t - Akarhfı •laal'•ladı Ada •••klln•• detlrmea aqkafancla •akt bama 
IO.uk bp111aclaa place bG,ak bir bab99 re orta:unda bav•& ft br 
•dald ....... .. .. rdlveall UJUllDCI., glrinOj ltOyllı .,., ~.. ft 
lil~ ~lr .U Mr ••tbala n tolda bir llell .,.. 'le llamaa il .._ ... 
•erdn•a•e• oıtınea bGJGk bir aalon IOlda 11'1 oda Ti iki tarafta ballı:oa 
" alil bM•r•m elektrik te'ıiuta ve ııcak ıuyıa ba•I bir bap ahf'P ba• 
aı •• ( Ylae •1•1 babo• ıotndı eolda iki kat Qaerlnde Oo oda •e bir 
••ladan lltare& eelamht ) •• Jlnt aynı baho• ltertılncle Oemll Beyla 
•t•n.üta eldutu baaı IUl1allndı f'8 bir çatı altında Şakir Be1ia otar
••kta eld•l11 lkl kat Gserlae n •talı katta iki oda •• bir sofa n bir 
•.ıa •• Jukarda iti oda bir bOyOIL aalon Te en •tatıda Bodurum be 
tanı M•l llaaenl• laer ao tısaunıll maa c~bç• tamaını 5000 bla lira. 

1 - Arnı •""81le " araı ıobkta Te mezkQr hanenin ittisalinde •ati .bab
te ıoerıll.ade laUaaldıa gayri eaklt bir bap kerpiç n abpp baaı Ilı 
aiti dl.O• buptl toıriılndı yirmi adet a~aoı bavl bahçenla tamam 
iM lirL 

1 - At.rb&fl maball111n4e Kadri Bey çıkmazı ıokafında k&ln 11 namarah 
aa f Beri• uturmakta old•t• hanenin merdinnll ıı>kak k.apıundaa 
cirlnoa llGylk bir ıofa •• alt ldıım bodrum ve ıofa üzerinde aatda iki 
e4a ıotda bir autbak bir oda •• a9ağı katta bayat blr babçealD 111 
laralar.u ltlr ahır ıolcla bir eaaaalata ıra flt mil .bir bap abpp llaaınla 
taaa•ı IOIO lira. 

1 - Yine Alı:arkp aaball11tndı Dttp 10k&1ında k&ln SS numaralı bir bap 
Üf&P baae ki kapıdan glrlooe eağda ve eolda bir oda H tuook bir 
lelafa •• J•karı kıtı kabili iak&u olmayan lkl oda ve bir ıofayı •• ali •atta Mr laıl&JI maıtemll .baııtnla tamamı 200 lira kıymeti ınuham· 
•laeb JUanda olnı ve mlktarlan yazıla yedi P"PdaJd dOkk&ıı, tıane 
•• .......... lalel ,.,. kanuna tevfikan lS-4-9:18 tarihine maıadif 

,.,......._ ııaı laa& •• donte Blklıeblr Sulh kukıak dalrulnde becl ileri 
•a•dı l&Jık .. rlldlll '4dlrde tblHI olmadılt talullrdı eaa 10a arta• 
raolan• llıalahlderl kld lr&lllak isen artarmaaıa on bet ıtı• claba 

... dit ....... olaeata H •• Htla9l 11•11 arnl 1aa&&e en 9ok artıra•lata 
11aa1.a ı .. edJl•eetlaclea talip olulMli fGa4e 'l ht•k ,., •lrfell•t 
..... ,. ... k " fula laftlW allDllk ....,...... ... ...... 

-··· flllltLOa ............ 

19-4-933 tarihine mOsadif Çar-
tamba ıllnll saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde aç k artbrma 
ile eatılacaktır. Arttırma bedeli 
~ubammen kıymetinin ylzde yet-

miı beıinl bulmad ta takdirde 
en •on artt.ranıa taabhltdO baki 
kalmak lzere 4-5-933 tarihine 
mlisadif Perşembe ınno yine aa• 
at 14 den 16 ya kadar dairemiz• 
de yapılacak olan arttırma11nda 
gayn menkul ea çok artlırana 

ihale edilecetiadea taliplerin mu
hammen luymetio ,Ozde yedi bu
çuğu niabetinde P•J akçelİDI 
veya milU bir bankaaıa teminat 
mektubunu hAmil buluamalan 
llzımdır. Mnteraldm Tertiler ile 
yakaf icareli ft Belediyeye ait 
ten.irat we tamifat rtbumlan 
mutteriye aittir. 2004 numarala 1 

icra •• iflAI kanununun (126) anca 1' 
maddeainln d&dllnc& fıkr1111na 
teYlikan bu ıaynmankal &zerinde 
lpotekll alacaklılar ile diler all
kadaranıa Ye irtifak kakla sahipe 
lerlain bu haklar.Dl Ye lumuile 
faiz Ye meaarife dair olan iddia· 
lanaı, Ula taribindea itibaren 
1irmi ,na içinde evraka m&abit .. 
lerile bildirmeleri. akal halde 
lıakl.. tapa liclllerile ... 
bit olmadıkça •tıf bedelinin par 
lqmuaadan hariç kalacaklara ci
la.tle allkadaraaıD itba madcle
aia mezktr fduMIDA ıln hare
ket etmeleri n daha falla ... 
16mat almak iatlyealeria SD-2049 
4oa1a aamaruile ••acaıtı .. 
iİln olunur. 

Ciitılt 
a.. ... , .. , ... .. 
Tulet 

Pudra., 

Dr. A.BDTIBL _ ............... 
...... All lkr .. 

--tl.111 ti l.ı .. Udi 

SWeymaniyı camii prafa tamırab açın lüzumu olan kereate 
pazarlıkla 16 Mart 933 tarihinde mObayaa edilecektir. Talip olu 
kereste tllccarlara ıartnameyi almak here heyeti fenni1eye ft 
puarhk içia 16 Mart 933 uat OD dlrtte ene&•• idareJ• 
mlracaatlan. 

Milli Türk Seyahat Acentalı21 

• 
·ı ürk•yede uı":; ae mueueı 11&( lVllul ~ey•••t t.vı 

l&TANBUL, GALATASARAY, Telefon• 44914 
SeJibat• ~ıkark• lı için, Zevk için, NA TT A daa 
bilet almak demek, Daha Rahat, Daha Ucuz, Daha 

Zevkli seyahat etmek demektir. 

BOyOk 

TAYYARE PiYANGOSU 
14. tıncn Tertip S. tlncO Keşide 

11Nisan1933tedir. 
aOvOK IKRAMIVEı 

1111111 ltradır. 
a\yrıca ı 80.000, 40.000, 80.000. 1&.800 10.000 liıUk 

büyük ikramiyeler ve 100.000 liralık bir müklfat Yardll'. 

Pertev Niyal Vakfından• 
Şlılld• llttnatlyet ..ua. Dekıs ıo. Valde apart. G;ı •• 8 No. dair .. 

1 nr HU alddetle. 
K.GprQbmfln4a Valde Bauıncla 18/14 No. mata ıa l ••• •Mtlelı\t-

• • • • 10 No. • • • • • 
• • • it !8 lfo. • 1 • • • 
Slli•rikap111nda Belgrat eaddeslaie I! No. boltaa 8 • • • 
Bal&da muharrer emllk kiraya •erllmık Ozere aoat arttırma ıuretlle lat

salarıoda gGıterilen mflJdetle mOuyedeye konulmuıtıar. Tutmak lıt realerla 
mOıayede gflna olan s Nlıan 9SS tarlblnt wU.adlf pasartell ca ıa .. ,, OD 

bet• kadar lıtanbul E•kaf mGdlriyetlndı PeneYDIJıl ldarMlae Ye7a Eaol
aaene mUracaat ıtmelerL 

t tc 1 lataabul Belecli1e.l llinlan ,ı:; 4 
Leblebici bamma lal katuac:la iT No. oda ı T U lira 
Dizdarlye medr...Uı • 21 • 
Yukarda 1aah mahaller klra1a ..Uı•ldlr· Talip olular taf. 

alllt almak için LeYuam mldlrlal._.. •lluyedeye paek lçla ele 
teminat makbaı Y•J• mektu• ile 20-3-933 puartal pi uat 
oa bete kadar Daimi •chl•n• mllracaıt etmelidirler • 

Motör MubayaHI 
.,._. Belecllyealnden ı 

auurıa mutabardk 75. 100 •• ,,ır tavvetlndı .... Htarru• Wr ......... , 
moto..a mabaJU ıdıleeetlodıa ........ talip ola •••-•l-'• marta w 
•nah ıalreelle bffell-Ja ... ted,. ıatı&anua ar ..,..... ..... ,..._ 
Gut "'"1_.._ • MP ~· 


