
Fiatl J k:.1ruı 

İNGİLTERE TEHDİT EDİYOR 
Muharebenin Önünü Almak 

• 
için Teşebbüsler Başladı 
lngiliz Kabinesi Harekete Geçti 

Paria, 15 (Huauıl) - lnglltere 
Başvekili M. Makdonaldın Roma• 
ra yapacağı seyahat pek mllhim 
•İyaat mahiyetler atfedilmektedir. 
Fransız diplomatlaran·n bu seya
hatin neticesine ehemmiyetle lnti
ıar ettikleri gizlenmemektedir. 
Gazeteler, yeni bir muharebe 
felaketinin önüne geçihneaf içia 
ciddi faaliyetler ıarfedilmul IA· 
ıım geldiği kanaatini açıktan 
açığa izhar ediyorlar. Son Yui
yet, Almanyanın Veraay muahe
desini yırtmak için bir harp ma• 
cerasına atılmak buıuıunda kır 
lartıldığı ıeklinde hul•a edile 
111ektedir. 

Londra, 14 (A. .A.) - Pek ya
kında ln2iltere Ue ltalya ara1ında 
111llhim müzakereler yapılacaktır. 
logiltere Başvekili M.Makdonalt'ıa, 
açık maksatları kunete mllra• 
caat etmek aureti)e muahedeleri 
1eniden tetkik ettirmekten ibaret 
olan devletlerle bu kadar ııkı 
IUrette teırikl mesai etmekle 

M. Mtılulo1111IJ 
kendiainl bDyllk bir tehllkeye 
aokmakta olduğunu ltalya Bat•.,. 
kili M. Muıoliniye ihtar etmek 
niyetinde 6uJundufu a67lenmek
tedir, 

* Yukarrya koyduğumuz iki 

M. Mıuolinl 
telgraf, ıon aiyul bldlselerlıa 
dllğl\m noktaıı olan çok ehem
mlyeUi bir meHleyl blıe açıkça 
haber •ermektedir. Jtalya, bt, 
buçuk ten~dea'bert muahedelerin 
bak11z bDkDmlerle dolu oldutuna 

( Denmı UJ uncua a1fada ) 

Tarihi Evrak İşi Mahke-
meye 

Devlet Şurası 
ıVluhakeme Lüzu
muna Karar Verdi 

VaktiJe Ozerinde sok durul
duğu için okuyuculanmız derhal 
l»lltOn teferrllatile batar•ıyacaklan 
Şu meıhur tarihi eYta:C a..eıele
ıi... Nitekim blı de b~ cl\bi:n 
iti btıtlln aafbalarile babrJadık. 
Vaktile geçen bu bldiaenin hu
llaaaını ıuraya bir daha yazalım: 
931 aeneai mayıs ayının on llçllncn 
ıllnll idL Sultanabmetteki tarihi 
evrak mabzeainde duran milyon
lar değerindeki kıymetli tarih 
•e1ikaları balyalan dolduruldu, 
bir Museviye paçana fiatine, yani 
okkaıı Oç kuruı otuz p~raya •a· 
bldı. Bu milyonluk baııneyl pa• 
cavradan daha ucuza kaldıran 
Muaevi yatandq bunları derhal 
Bulgaristaua götOrDp sattı. 

J 

• 
intikal Ediyor 

Torilıl eorok valctile I• ..,.etle •lılmlf .,. ,,,,.,.,,.,,,, / 
bu 1atıı itine karar •eren yaıife- hakluıada muhakeme ltlzumuaa 
dar memurlar hakkında DeYlıt karar yermlıtir. Ba memurlar 
Şurasına da mllracaat edildL araaıada 11kl latanbul Defterdan 

Bu uzun hldiaenin kııa hulA- Şefik Ye Satıf Komlıyoau A.ıa-
ıas·ndan ıonra me1elenla en ıon sandan Bican Beyler de •ardır. 
aafhasını da yazalım· . • b t 

H b • Kendılerıne bu uıua a tebliıat 
Şuras~ kr al.d~ğımııa ~öre, Devlet yapılmııtır. Bunlardan baıılan 

endııme Yerılen doıye- Devlet Şüra1ının Yerdiil karara 
leri gözden geçirmit •e tarihi itiraz etmişl•r ve itiraz llyibala-
~~rakın paçavra fiatine •atılması rını da Viliyet •asıtasile Devlet 
ışınde alAkaaı görülen memurlar Şurasına szöndermitlerdlr. 

Bu mseleyi ilk ortaya atan ve 
ehemmiyetle ısrar eden " Son 
Posta ,. oldu. Şunu da ıöyliyelim 
lci bükümet bu iti adamakıllı be• 
llimsedi, teşebbnslere giriıti ve 
bir kıamını tekrar memleket• 
ıetirtehildi. Fakat paçavra fiatine Cenevredeki Sili 
•iden çıkan milyonluk tarih ya· K 
digArlan 200 baJye idL Geriye onferansında N 
~6nen kısım iae birkaç çu•aldan 
baret kaldı. Diler taraftan me- 6" " B E F ~ A y ••re ile r.,met Meclial de alAkadu unun u n ırbnalı Ha J; eeite it eni Ha-
ct.., mDnakaplar J•pıldı, Maliye berleri Bugün Betinel ~-sa. Bulacaksınız 
•kili lala ...... ·~ .... acı ...... __ ....,.ıiııııiıımıl ________ ...:.. __________ __. 

Tiyatro Hayatımızda Bir Hldlae : 

Behzat İçin Bir jübile 
Tertip Ediliyor 

Belediye Reisinin Riyaseti Altında 
Bir Toplantı Yapıldı 

Don aktım DarDlbedayiia en 
kıdemli aanatkirı Behzadın,ıan'at 
hayatında aarfettiği nihayetsiz 
emekleria 25 inci yıl dönümilnO 
ldrlk etmek tlzere olduğunu öğ
rendim. 

Bu haberi ean'at baya-
bna lcarıı maalesef çok atqli 
.avranmıyan, anemlekelimizde, be

nim için. hakiki bir allrpriı te" • 
kil eden ikinci bir haber taKıp 
ettiı 

--"DarDlbedıyl bu en kıdemll 
ununun yıl d6nllmilnl1, kendisi
ne Yerdiği meYkile, kendiliadea 
tiulduğu yardimla mllleoaaip ola
rak tes'it etmiye karar •er- . 
mit. Belediye Reisi Muhid
din Bey de bu karan tHrip 
ettikten baıka bu mOnaaebetle 
yapılacak hazırlıklara bizzat riya• 
Ht etmeyi kabul etmit.. dediler. ,,.. 

Haber doğrudur: Bebzadın 
tamamen çorak bir yolda etrafına 
biraz ye~illik aerpmiye çalıprak 
yllrDmiye bqladığı gDnden bu
allne kadar tam yirmi beş ıene 
geçmit!ir. Tiyatro ve ıan'at ha-

Son'•lkir Belızlıt 

yab için bu, mllblm bir hldiıedlt 
•e Darlllbedayi bu h•diaeyJ 
tee'hle karar Termit. Belediye 
Reiai de bazırlıtı bizzat idare 
etmek 16tfunda bulunmut. ilk 
içtima da diba akıam 7ap1D!flar• 
içtimada ı 

Memleketimizin tiyatro baya
( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Müsabakamız Devam Ediyor 
iştirak Ediniz, Hizmet Etmiş Olursunuz 

Birinciye (100) ikinciye (75) , UçUncUya 50, dördün· 
cUye 25 llra, ayr1ca 100 karla de birer 

hediye verllecektlr. 

Y.afsilitı 11 inci Sayfamızda Bulacaksınız 

Dercettiğlmlz listelerin hergUo lmkAn nispetinde 
hatta tek kelime ile doldurularak gUnU gUnUne 

matbaamıza gönderllmesl 16zımdır. 

Dördüncü Liste 
Ankara. 14 ( A.A) - T. D. T. Cemiyetinden verilmiıtir ı K.,.,ılıldtın 

anınacak ara~a 11• farsça lcelimeleri• 4 numaralı li•lesi ııuJar : 
Çare, çelan, çelenk, çeınen, Da/ia, dagdaga, dtilıi, tlair, t:lai,.. - tUrlfl 

manalı&rile, • tlava, debdebe, delııet. · 

t Tarih Dersinde... 1 ________ _.. 

ç,a - Japoa ihtillfuwa .. demek olclujunu IOJU muallim• 
talebeala eiYabıL 







Memlelt.d Man%araları 

1 

Armutlu 
En Mamur 
Köglerimizdendir 

Armutla (Huaud) - TOrkiye
nln en mamur ye en aırl k&yll 
olan " lzmit• merbut balana• 
Armutlu k&yl muhitinin uyfiyeai 
halindedir. 

Elektrikl•rle aydınlatılmı1t aıh
lal •• feaal tarzda akıhlaa mebzul 
suyu her tarafa teni edilmiı 
bulunan Armutlu'da 10kaklar 
tertemizdir. K6ylll bu temizliie 
çok ehemmiyet vermektedir. 

Armutlu,da maarife pek bOyl\k 
bir ehemmiyet yerilmektedir. 
Muallimler k&ylftnDn tenviri için 
fevkallde bir gayret aarfetmek
tedirler. Gençler bOyOk bir allka 
De mekte leri dolduruyor •• her 
yeni iği 6j'renmek istiyorlar. Hal
ka okuma odumda, muntazamen 
konferanılar Yerilmekle, himaye 
lleyetlerl mekteplerdeki fakir 
çoculdan himayelerine alarak 
bunların bilıi 1olunda ilerleme
lerine &nayak olmaktadırlar. 
Himaye heyeti ba yolda biy8k 
meui urfetmekteclir. 30 çocuk 
aiydirilmiıtir. 

Mekteplerdeki çocuklanmnr da 
•enclileri için 16ıterilen itina,ı 
okuma •• &ğrenme uhasındakl 
fevkallde çalıımalan ile karçala
•akta Ye bize bOyOk Omitler 
••rmektedirler. Bu yavrular ara 
aıra mlbamereler tertip ederek 
k&y balkının bedii sevkine de 
lüamet etmektedirl~r. 

Armutlu, it Ye unayl aaha
•nda ela maarif 1olunda olduiu 
tibl çok canb adımlarla yllrO
•eld.. kendi ihtiyaçlarını elde 
ettiktea 80DI'& civar kuaba ve 
tehiri.. ele ihracat yaparak 
ticari •azi1etlnin ele lnkipfuaa 
....... ktachr. ----

Kırşehir' de 
Kızamık Hastalığından 

300 Çocuk Öldü 

Kı'fehlr (Huaaıl) - Kınmılc 
.. ıtalıiı bwada kendini çok 
laia ettirmektedir. Bu baatabk 
fildad•a ı•cede 3 • 4 çocuk il
mektedir. Tatulan latatiatikler 
lturacla kınmılctaa (300) çocuk 
lldDtlnO rhtermektedir. 

Kırıebir kibi 2S>O baaell bir 
•aubada ba rakam cldcl• IOk 
fecidir. 

S bbat lclareai butaht • ini
•• pçmek içia icap edea teclbU
leri .ı. fbr· Fakat ba tedbirlere 
halkm · ria1et etmui. bilba11a 
Uata w .... evlen siyaıet 1• 
p1l-maa eok lazamladar • 

Sılabat k1anMm tedbiri .. 
rlllİll farclala olabilmal lçiD bal
._ ba teclblrle,. llJi• laareket 
et icap eder. 

Keşandı Oku111 Evi 
K...- (Hmall) - C. il F. 

ltarada bir okuma m •pmfbr. 
E" kualaa ~eriai çok •YID
dlnaittlr. Şimdi bitin ıe_.er 
okuma eYiacle megal olmakta, 
blwelen ptaaemektecllrler. 

Karamııda Çocukların Himayesi 
K uamaa (Huaul) - Ôkalis 

mektep çocuklar m himaye la .. 
1eti biiy !I < bir faaliyetle pi. .. 
maktad r. El& fakir çocuk t•pe
deo brnaia kadar tiydiri mittir. 
Bunlar D aynca ak .. m •• ubala 
11cak yemekleri de teaaia oluna-

•İctu'. 

10 
amn 
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800 Bin Liralık Bir Dava 
lzmir' de Gümrük İdaresi Bir Kumpan

yadan Gümrük Resmi istiyor 
lzmlr (Ham

al) - lkind bu
kuk mabk.eme
ainde (Standard 
OYil) kumpan
yaıı aleyhine 
gOmrllk idareai 
taı afından (800) 
bin liralak bir 
daYa ikame edil
miıtir. DaYaDlD 
eaaaı tudun 

- Satandard 
oYil kumpan
ya11, lzmirin Ya
nan lfgalinden 
evvel •• Yunan 
işgali zamananda 
ithll eylediii mOhim miktarda 
benzin, petrol YO mazotun gllm
rOk reaimlerinl Yermemiıtlr. Bu 
petrol ve benzinlerin gOmrOk 
resmi 800,000 liradan fazla bir 
7ekGna balit olmaktadır. 

Gllmrlik idaresi, bu resimleri 
alAkadar kumpanyadan btemi1t 
fakat bu kompanya; talep edilen 
i ilmrOk resimlerinin aakıt O.. 
manb hOkGmeti •• Yunan Sl6m• 
rnk idaresi tarafır.dan effedildi
tüd ileri a8rmOıtor. 

Merzifon' da 
Faydab Bir Tedavi Ve 

Bakım Evi Var 
Merzifon (Huausl) - Bsada 

halka çok mtlfit olan Ye çok 
bn,ak 1ardımlan dokunaa bir 
tedaYi •• bakım eri Yardar. 
Halkm a bbatinl temin için ka
pılanm ıeceli gBndOzHl müracaat 
edenlere aç k bulonduran bu ev 
Menifonlulan aıbhat aramak için 
ecnebi teıekkDllere baı Yurmak• 
tan veyahut onlarm yardımlarma 
ihtiyaç W. etmekten kurtarm11brl 

Ev icabaacla fakir hutalarıa 
llAçlannı beda•a ••rdij'i ribl 
11dau olm yanlara ııda da temia 
etmektedir. 

Son samanlarda eYİD faaliyeti 
kl1lere de t .. mil ec:lilmlt bulun
makta, bu u1ede klyliller de 
baatahldaruu bir talom faldeaiJ 

r&IOaç teclaYI u..Uerl Ue p
AtinaeJip doktonaa feaal " 
bbbl taYll1el..U.dea iltifacle et• ......... 

Bozöyük'te 
Maarif Himaye Cemiyeti 

Tetkil Edildi 
Bosl,ak (iluaml) - ıcu.. 

mısda bir maarif Hlma1e cemiyeti 
te .. kkOI etmlftlr. c...irete ..... 
rimls Hlma1el Etfll pbui de 
yardım " mllulaaret 911adetmlf
tlr. Cemiyet teıekk&l eder etma 
faaliıete baflamlfe mekteplerde 
oka1an auu ye babam fakir 
çoculdan bimayuin• almlf, baa
lardan ota çocatu bqtan qala 
s'Jiaclirmlt •e alqam, ubab 11-

cak yemek ..,....,e bqlam11br. 
Ceml1etia hfekklll n b&Jl• 

ba11rla ,.rdamlarla faali,.te b ... 
la.aaa muhitte .. ,lk Wr .. -. .,uc1a,... .. 

mlflır. 

Bamuamel .. 
nin cereyan etti
ği aenelerde aa

!ut Oımanb bO
kômetinio lstill 
altında kalan 
1erlerdeski yergi 

•• tekelUlfahn 
affı hakkında 

bir emri mevcut
tur. Sonra An
kara hükGmeti; 
bu kabil emir ve 
kanmılann ka-
biliyeti tatbikiye-

zmlr gUmrGID al olmadıfuu bir 

1 
Bunan Ozerine gOmrtık lda- 1 kanunla nakzetmiftL Glmrlk 

resi. bu kumpanya aleyhine bir idaresi bu alacak da9uaada bil-
alacak davası ikame etmiıtir. bassa bu aoktaya latinat etmek-
Standrad ovil kumpanyaıımn tedir. 
iddia11na r6re; Yunan Sfllmrtık Baatınkll celsede, Standart 
baımOdOriyeti ba h ... b.n kapa· oYil kumpanyaa mn hukuk ml-
blmuım lımir gilmrllkleri ithalat .. viri, bu paranın talWI edildip 
mDdllrllljiloe bildirmiş; fa1'at it• ni de iddia etmif ye bir makbas 
ballt itlmrtlill mlldllrlllill b11 be- ibraz edebilecetini bilclirmİftİr. 
aabı kapatmak için makbuz ı.t.. Mahkeme, bayi• bir makhu 
miı; b&yle bir makbuz ibraz mevcut olup olmadıtını tahkik 
edilmediğinden hesap açık kal- lçia talik adilmiftir. - Adnan 

Payas Limanına Ecnebi 
Vapuru işliyor 

..., ................. lllP ln9lll• .. ., .... 
D&1Jol ( Huaal) - Paru iakelui ifl•k •e ihracata fula bir 

Umancbr. Ba Hmaoclaa Hayla. Yala, lakeaderly.,• ,a. hlaleree 
kaaaphk laaJftD ihraç edilir. Fakat ba •YldJata ••111111 ...W 
yaparlan yap.aktaclar. 11keaclerl1e1• ..,., rapa Seyrlaefaha 
podalan tidit " ıelilte bu Umana air•1arak ,Ok alaalar laem 
iyi bir kuaat temla etmif olacaklar, hem de limum laldp'-ı 
hiamet edecekMdlr. 

ı.t.w il• Pa,.. '••• .,..,.da temla eclllecek lrtlhat W.. 
kaç .... mi.ada u ..... ıaret ,.... .uc,..ta llncat ,.,..._ 
temla et.it olaeakbr. 

Muş'ta 
Şimdiye Kadar 67 Şaki 

Yakalandı 
Mat (Hamal ) - Vatt Mitlaat 

BeJln UAJİI ıalauıaclaki tecl"irleri 
manffaldyetle den• etmektedir. 
Son bir laafta wflllda 1akalaua 
15 pldclea batfca ilmi llotld'de 
eliler ikim de Suon'cla ol•ak 
kere ıeaidea dart kiti 1akalan
• ıbr. Bunlmrdan lkiai ıeçea sene 
Mllf • Bitlia ,olanda otomobil 
7olcalaram aoyaa " Od eoflrle 
bir 1olcayu lldlrea taldJercllr. 
Ba .. kUde yakalanaalann miktan 
.. 4-ldti u. ., ,. Nlii ...... 

'1 ., dl 

Düzce'de 
BGtün Bo7uk Yollar 

Tamir Edilecek 
Dkce, (H....s) - Bola • 

llyetl, laaclada &laleilwWd bomls 
, ..... tamir ... ,. ........... 

faall1ete baflamafhr. ilk il ole
rak Dllace • Aclapasen rol•aa 

tamlılDe baflamlmıfbr. Kocaeli 
.ııa,.tı de kendi hududa dalailla

dekl boıak 1ollan tamir edene 

ba laaftllalll pal•n mutau• 

bir ......... olacıkbr. 

3 -1 1 
ı Münakaşa ı 

Kitap 
Alıştırmaz 
Öğretir 

N,,,..llel Aı. 

Defenizliji pek beW netrl
yab mOdafaa için ekMriya •Bun
lar da iyil balkı okumafa alıfb
r r ,. derler. Ba a&zll du1datum 
zaman ainirlenmeyip ıllmete 
kaç defa ab<lettim ama olmuyor; 
elimde detil, kan beynime 
fırLJor. 

Bu ı6z, okumanın haddi za
tında bayırlı bir İf olduğunu 
iddiaya Yarır. Kiğıt berine çi
zilmİf Ye bir mana ifade edea 
her uhr, muhakkak iyi, •~J• 
muhakkak fena değildir; fakıt 
muhakkak hir kudreti Yardır. 
Yazı, kitap, korkunç bir ıeydir; 
idare edilip insan oğluna hay rla 
bir ı•Y edileme11e onun a'eyhine 
d6ner, onu parçalar. Onun kafa
aım parçalar. 

Eaaıen kaYYetll hir irfan ... 
bibi oluı inaaııa. fena kitap bir 
fenalık etmiyebilir; fakat lnaam 
hiru •1ıf buldu mu onan yl
ıllne fOlerek kendini hak diye 
kabul ettirir. Ona blltlln gtızellie 
jia kendisinde •• ancak kendW 
ıibllerde olduju kanaatini qılar. 

Hiç okumamak. okumamafa 
ahımalc. değerıiz, manaua yaza. 
lan okumaktan çok daha hayır
lıdır. Çünkll okumamakla 1anht 
bir fikir edinilemez, fakat fena 
kitap okumakla edinilir. 

ICitabm, JUlnın bqına i e1 .. 
cek en b&ytlk fellketlerden biri, 
bir eilencr vasıtuı addolanmak
br. Şa cicill bicili resimli. tataas 
mecmualar, okayanlana nktial 
ıeçirirmitf... &.rakın da adamc .. 
tıı ayuıun, rezlp laaYa ... Do Kit.
ban •akit ıeçirmete, efleadlrme
te 1aradıfa mubarrirlerla keadl 
klrlan içia a1darduldan bir 
yalaad:r. 

Kitap mad 1111ıfbr ama ba 
11111flar,mektep aınıflan ıibl de
lildir. Birinden &birine terfi 
edilme._ Hanriaine kapılmıpana 
ilelebet onda kalanuuz. Bir kitap, 
laalla okatmağa alqt rmu. keacli
ue, keadiaiDID te....U ettiii ki
taplara ahftınr, onlara hatlar. 

Çocuk edebiyab için de, t.. 
mamile deillae de, •Pİi JUUn 
b6yledlr. B&yoklerba okayacail 
kitaı lan çocuklar, onlana ıpaa. 
deki fikirleri anlayacak fikir lnl-
1•• .. oa.achldan iç"• blrtala• 
maaamı haJYM WU,. eri ar 
durmak faydalı defi~ hilllde 
............ Zat- paklana eke 
.... o ani ....,..... pek 
njbet ılaterlDİJor. Çocaiua 
kaW1Jablleceil fildrlerl llati• 
eclea kitaplar yuılllaı fakat h 1 .. 

lana, blJlklerlaldacla .... .. 
batka Wr fikir ...... , ...... .. 
balda 7oldar. La F•tame'• 
fiirlerl, pcaldardaa ble 
,....... -.- l•Jlerclir; 
•tea _._ ldara maU. bir 
fikir ...... 1aratmu. .ancak bl
,..._.. •Beerret oı.nk aalay .. 
caklan .. ,Jer1 çocuklara daha 
•leahbu bir hllde alllatmap 
plafır. Fakat, well, Jul .. 
V vae'ia kitaplan lyle dejildlr; 
oalar aabt• bir Alem 1aratm fbr 
" birçok laaaalarua daha ,ocuk
laldarında kafanı bo••uttar. 

Halk için atretici nepiyat 
elabilir; fakat alatbna kitap dire 
Wr .. , olama. 
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ıs Mart SON POSTA 

Siyaset Alemi HARİCi TELGRAFLAR 
Almanya 
Son .Sözünü 
Söylüyor Cenevre Havası Bulandı 

Mea'ekte"'1 yetişme ve at·rb,th 
bir politika adarn1 olmakla tan nan 
Alman Haric ye Nazırı M. Fon Nöy• 
ret, Haıııburg.a, Asya Cemiyeunin 
bir toplant &anda, açıkhtı hakkında 
hiçbir kimseyi teredcıücie düşüremlye• 
cett: olan t> r nu'ıık aöy:edl. Bu nut• 
kun, umu ni h:ıtları ve bu ha ları 
daha iyi aydanlatmak iç'n iç ne ald ğı 
b.rtak•m fikirleri fÖyle bir yana 
bırakarak Aman Har.c ye Nazırının 
düpcdüı ıöyl e iği bir cümle üzer in de 
duralım. M. f o, Nöyrat diyor ki: 

M. Makdonalt Silah Konferansının 
Akıbetini Kurtarmağa Uğraşıyor 

Ya Alnıanyanın hak •• adalet" 
dayanan arzuları yerine getirilir ve 
bu suretle AJnıc..ı3•·•, Avrupa,,&:1 g6-
bekinde nizar.J ,.u ıükihdın bekçi• 
liğinde devam euer, yahut Avrupa 
Lir uçuru ıa aürükJen:r, 

Bir dıplomat aA-zından "'" hilhaasa 
bir devletın Hariclye N~zareti ma· 
kanını İfgal ed"n b1r adamın liaa
nından bu clerece açık bır fikir nacJir 
itil lir. 

Bu nu!uk glhterlyor Jel Avrupa, 
IHimal ve f raziye hudu.lerını çok
tan geçen bir d8nüm nokta1ına 
varmı~t r, B r tarafta, hayati ı.~en• 
faatlrr'nl korumayı diterlerl a-lbl 
kuvYetıtınmekte gören b.r Almanya 
bir brafta da, onuıı bu kuvve.len• 
lheainl kendi:ori iç.n l•hlikeH a-örrn, 
hkat bunu açıkça aaylemiycnk bu· 
hu dünya au .. ü namına :rararlı 18'· 
dükl4rl ·I icıdia •• bu noktadan ve 
onun aYukatlıtına yapmı1a kalkan• 
lar Vilr. 

lbtJmal ki A?mmnyanın ıifAh'an
nıaaı t~h ikeli bir vaziyet dotu. ur. 
Fa1cat onun karş111nda ık:, Gç m'ali 
kuYvett .. ordular beı iyen devletler 
cluru ·ken, onun, ihtiyata riayet kay• 
ruıile ayni il ahlanma hakkını tat .. 
mui mantıki • yalamaz. 

Onun ıçindlr ki vuiyet en nazik 
nokt ıına gelip dayanmıttar •• b r 
har c ye nazırının atz ndan işitilen 
bu ıözler, elbetteki yabana atdacak 
ıoyler deği dir. - :-t.ıreyya . 
Aınerika 
Bankaları 
Açılıyor 

Nevyork 14 - Bankabr buhranı• 
ıun tHir eri g ttikçe aı.almaKladır. 
Dun Amerika'ua 346 Banka yeniden 
s .ıelerin • aça. ak muameleye bltla• 
nıııtır. Ec:ıe >İ memleketlerle mua• 
nıeleye ıe iıbiyt-ttar ohn 8.ınkaların 
tekrar açı mauna mOuade cdUmiıt r. 
Kamb;yo muame'elerıne tekrar bat• 
lanıncıya kadar bir rcaebl kamblıo
~arı dıktalörlutıl böıoıu teaia edil• 
fliş lr. 

Londra 14 - Tahminler hıllfına 
olar::k dolar l>u ayın üçündeki fi tı• 
Dtn üstüne ç kmı}tır. Londra boru• 
tında doıara.1 teı<rar tescil edilmesi 
•ıhı m borı;asındaki faaliyeti art• 
tırmıtt r, fa< t şler mah:iut'ur. 

TEFRİKA 

Cennre 14 - M. Makdonald, kon• 
l~ransı içine duştütü mütkülden kur
tarmak için temaslarına ve çalıt·na• 

!arana devam etm~ktedir. Franmr 
murabbası M. Pol Bon .. ur ile 1 ıgi.i:ı 
murabbası M. Makconald, ı:lablara 
bırallma konferansının tehir ed.lme• 
ı.n n mahzurlu olduğu noktaaında 
mutabık kalmışlardır. 

Cenevre Hava•ı Uulandı 
Par.• 14 - Dunkil Cene•re ko

nuşmalarından sonra CeneYre havaıı 
bulanmışlar. GLZ:eteler ko:ıferanıı ne
ticeJendirmelıı: iç;n bir ekaeriyot mu• 
kaveleai yapılmaaı ,Azım geld.A'l fik
rinc!edlr. 

Konferanı refd M. Henderaon'u" 
da ı;ıynl fikirde olduğu vv konferansa 
kurtarmak için J•••İ bir proje hazır
ladığı anlatılmaktadır. M. Henderaon, 
M. ıv.aildonald' .n 4imdikl gayretleri 
boı,ll çıl.acak olurH konferanaa bu 
projeyı •erecektır. 

transız murehha•ı diyor ki 
Cenevr<., 14 - M. Pol Bonkur, 

"Fran• z p'lnı tahakkuk etmıt ol• 
aaycı, Frann sreni• miky."ta ıilih
Jarını bırakmıya baııraı,, dedikten 
ıonra bazı Avrupa dev.etıerinln mu• 
halef ti ve Alma ıyadaki ıon lıadiae-
Jer dol y a lo Fran.sanın • lihların 
azalhlmas nı mevcut emn Y"tlerle 
ö çı:cek olan UR'arl bir mukavelena• 
m.:c.!en batka biçb.r şey kabul etmi• 
yecc~:nı t öylcmişt r. 

Frar.aız • Ualya llUAtı 
Makdonald, Pol Bonkur ile 1ap• 

hğt mülakat a, f ran&a l'.e lıa'ya Ara• 
aınd• yeni bir it laf akdı luıuıunda 
fıddetle ıarnr c.tm ıtir. 

Amerika konfaranee l9tlrAk 
ediyor 

Vaşington, 14 - Konferanabkf 
Amerıka murahhasa M. Norman D.ı.-

~iı, bu hafta &onundıt tel...r.:ır Avru• 
paya s(decekt·r. Bu Ani karar, Re ıi 
cümhur M. Rune t' n, aillh)arı bırak· 

l ına konferan•mı kurtar.nak ve mer• 
kezi AvrupadalJ v ı yete bir çare 
l:u.mak için aaıfecl len gayret• 
lo:r! ciddi b'r suretle l1t nki edec.• 
J.nia bir de.ili addedilmek.ed r. 

Holivut Stüdyoları Açıldı 
Hol vut, 14 - S.neına arf •tlerl 

muflarıoın yüzde 25 ile 50 aruın· 
daki tenzi Ata razı o!duklarıncan 
atüdvolar yriden açılmışbr. 

N o. 18 

İHTİYAT Z BiTi 
ROMAN 

Muharriri ı BUrhan Cahlt . - - .. . 
:ı"7" .... . • ··~,. f ~)o 

Diye bır ~ey iddia etmek 
•• kendiaioi Gülhane, Haydarpa• 
ı•. GllwOşsuyu baıtanelerine 
7ollatmak liıımdı. 

Daha acarları yalandan deli 
numaraları yap p asabiye ml\te
haısıı na gicenler ve hiç olmaua 
hirkaç ay müşahede altında kalap 
latirahat etmek mulilnll de bul
IDuşlardı. 

Gayri mOsellAha 'ıkmak 
için en kolay çare yolunu bulup 
töz hastalığı iddia etmekti. Bi
ter sene, altışar ay tebdilihava 
almak için de en kestirme yol 
tinir hastalığı iddia etmekti. 

Bliyük harpte böyle uydurma 
deliller pek çoktu. Kendi yat 
arkadaşları düşman kartıaında 

•uruşurken onlar işlerinin baftn
da para kazanıyor. Kadın, zevk, 
•afa alemlerinde eileniyorlardı. 

Gariptir. Böyle ask«$rlikten 
kurtulmak, hiç olmazsa gayri
'-liıel!aba çıkmak için bin 

tUrlU çareye bat vuranlar olduğu 
gibi daha askerlik onğ na gel
meden talinıgiha gelip ıillh 
talimi yapmak istiyen göntillüler 
de pek çoktu. Hatta o zamanın 
maruf ailelerinden birinin en kil· 
çilk cğullan lir zaman evinde 
asker olacağ·nı söyledikten sonra 
ehemmiyet verilmediftni görUuce 
bir gün dcğruca talim~lha gel
miş, kayıt ve kabul bölüiilne 
müracaat etmişti. 

Geceyi bö~Uk kararglhında 
teçiren delikanl yı ailesi aramış, 
tararuış, nihayet bini bulmuşlar, 
iki glln ıonra zavalh g6nül llyil 
posta edip zorla evine iÖtilrmO~· 
)erdi. 

GayrimUsal!aba ç kmak, l&o 
yazım mektebine gitmek için ne 
numaralar yap:yorlardı. Bunlar
dan biri t özlerinde hiçbir fey 
olmadığı halde hastalık iduia 
edip kendisini GOlhaneyo havale 
ettirmit-

Alman lntthabatınd•n Bir Sahne 
Almanya'da. Rayştag intihatıatı glhü, Soayal'ıt ve KomOnlst.ter aleyhin• 

d& poliı ti.rafından taıubatb bulunulnııııtur. Şüpheli gOr!llenlerin Uıurlerf 
araıı mı ıtır. Re~mi mfzde intihabata giden Koıı.Quiıtlerio pollı tarafından 
araııııı "örünıııek.tedır. 

Almanya Kanlı N.iiına
yişler f çinde Çalkanıyor 

Berlin, 14 - Hitlere ıuikaat yap• 
makla maınun olan Kont Arko Mu• 
nihte tev\d edilm:ı;tir. Bu acam 
l919 da ihtila!cl .ııo•J a:iat Eynsneri 
ö dürmüştür. Bugün de Alma:-ıyada 
b rçok hadiseler olrru~ ttit:erciler, 
b rçok binaları işgal etmişler, nü• 
may:ş'er yapmışlar \'e buı belediye 
reisleri tevkif edi!n•i,~ir. 
Tevktf Edilen Belediye Relslerl 

Frankfort belediye rdıi tevkif 
ed:lmiştir. Nösttld Dürhalt belediye 
b tinci re:ıi fryldf ed.erek den.z 
hap 6hanor.ine hapsedil1Di,rr. Komii· 
ni•.ler le münııı b:sti oldu 'iu aannedi· 
len 15 kişi tevk f edilm ştir. Bavre• 
rada 200 komün ıt tevkif edilmi,tir. 

Brunıvik belrd"yca·, •oıyal de• 
mo'<ratıarından Boelm dal.ıl ye na• 
z,nnın emrih azledllmi,, ve b yata• 
nin muhafcazası ıçin. pol!a nezare.i 
alh,a a n ıştır, so akta topl n ın 

Muayeneye girmeden evvel 
haatane bahçesinde bir gözünil 
elile kapayarak ötekile yarım 
aaat kadar güne'e bakmış ve bu 
kuvvetli akıi dya iltı rüyet haı• 
eası bozulan 1 öziyle muayeneye 
girmiş. Mütehassıs uzun uzadıya 

muayeneden sonra: 
- Nezfi asabı basari! 
Diye rapor verip ı;ayrimDsel

IAh hizmete ayırm f. 
Bu gözün, ıonra tekrar e•ki 

haline geldiğini ıöylüyorlardı. 
Tencfffi..,te zorluk, L.alp çarp n

tı11 iddia edenler de muvakkat 
çarpıntı yaptıracak bazı kimyevi 
madcle'.er kullan yorlardL Fakat 
eğer bu manevrada maddi vası
talar da olmazsa çarp ntayı hakiki 
olarak kabul ettirmek hx:ıkAru 
yoktu. 

TaHmgAha gelip böyle muaye
neden ıcnra Levazım Mektebine 
g~çenler arasında e?i hatırı saya
lıt ihtiyat zabithri vardır. 

Levaıım Mektebine steçenlere 
ıilAb:ı arkada,ıar : 

- Ahçıbı ş f 
Oer:etdi. Leva:tım işleri erzak 

kalori hesaplan n, yem miktar-
Jarını bilmekten ibaret ıayı1Cığı 
içi ı bu i~in ıilihlı hizmet gibi 
ıercfi yüksek aayılmudı. 

halk belediyo reiainJ yuhaya tut• 
muıtur. 

Kanla Umay1,ıe .. 

Yahudi matazalan öniln de •• 
rnerkezci erin gazetesi olan b nanın 
önünde kanlı nümayişler yapılmaşt.r. 

Kolonyada aosyalıstlere Ye merkeı

cilere ait hirçok gaıete metbaaları, 
iiniforma'.ı Hitlerci.er tarafından it· 
g.ıl edi.miştir. 

Alman hDkGmeti ban ecnebi ıra• 
zotec.Jcr·n Almanyadao çıkan.dıkla• 
rına dair olan !:alJu lerl tt:kıip et• 
mekledir. 

Los Anjeles Zelzele3i 
Los Anj ·lea, 14 - Diln tekrar 

yeni zelıe e o.muştur. Bu ıı:elzelo 
cumadanberl duyu an zeJuleleria 
28 inc's d r. 

Maamafih levaz ma kapağı 
atanlnr.n keyfi yerinde i<ii. 

Dışar&da kadıolu aras nda 
bile: 

- Lc•azımcıl 
Denilince inaanıu itiban ar

tıyordu. 
Herkes lenzımcıları adeta 

velinimet gibi telakki ediyordu. 
Hele batlı başma bir kıt' anın, 

bir deponun levazım memurlu
ğunu yapanlarm keyfine payio 
yoktu. 

Bunların nzifeıl ft.deta iİrdisi 
çıktısı belirsiz kocaman bir ko
nağın vekilharçlığı gibi bir,eydi. 

Levazım deyince berkeıio ak• 
ima nedenııe anafor kelimeıi ı•· 
liyordu. 

Bir levaz.ımcı bunun ıebebini 
16yle aniatta: 

- Levazım zabiU yiyecek, 
içecek, alınacak, •atılacak 9eyle
re bakar. Meseli bil' kıt' anın bir 
günlük yiyeceğini o hesap eder. 
Masrafmı o yapar, ve defteri o 
tutar. 

- Peki bunun anaforu nere
d6 olur? 

- Anaforu istedikten aonra 
hcrşeyde oıur. Me~elA efrada yi
yecek kalori hesabile yerilir. 
Emir meiell efrat başma ( 1000) 

Gönül İşleri 
._ _________ ~~ --------~-~ 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Be, senedir lıtanbuldayım. 
Memlekette iken annem beni bir 
defa evlendirdi. Fakat karım 
vefat elti Annem ikinci bir kız 
beyendi, bunu ben beyenmıedim 
ve annemin ısrarından kurtulmak 
için İstanbula geldim. Bu müddet 
zarfında annemden yardım da 
gördüm. Şimdi fabrikada çalışan 
bir kızla nişanlıyım. Annemin bu 
nişandan haberi yok. Halbuki 
şimdi askere gideceğim. K z an• 
nemin yan.na i,İlmek istiyor, ne 
derainiz 1 

Viçell: Ali Cellt 
Kız haklıdır, anneniz size kils• 

kün değildir. Kııı onnuu yanına 
gönderiniz. 

M:. B. 

Sesinizi llerlet'.Dek için ne7• 
Konservatuvara gitnıiyorıunuz. 
Bir defa] oraya mllracaat ediniz. 
Şimdiki yeri Şehzadebaşındadır. 

"Ayni dairede çahşt ğım bir 
genç bana geçen gün damdan 
dOşer gibi evlenme teklifinde bu• 
lundu. O kadar taıırdımki, gayrl 
ihtiyari (hayır) demiJ bulundum. 
Fakat bet dakika aonra pisman 
oldum. Şimdi ne yapabilirim?. 

NU'f'ide .. 
Eğer bu genç telı.lifinde saml• 

mt ise, fırsat dllşürilp bunu tek• 
rar eder, ıiz de ona bu teklifini 
tekrar için fırsatları hazırlarımız. 
Zaman bu iıi halleder. .. 

"30 Ynıında bir dulum. Bu 
yaıta bir if buJabilirmiyim?,, 

Nadide 
Yapabileceğiniz işe bakar. Bir 

defa tecrilbe ctmckteo ne kar 
boder&iniz. 

-tc 
" Uzun tecrllbe •• maceralar

dan ıonra kendi aradığıın kı:ı 
buluncaya kadar evlenmemiye 
karar verdim. Siz ne derainiz? 

Mac it 
Deaenekl eYlenmeyl ıelecek 

gelişe bırakıyorsunuz. 

HA1',~fTEYZE 

gram değilmi. Sen onu dokuzyUı 
gramdan verirsin. B"fYÜI bin ne
ferde bunu haf tal arca aylarca 
yaptın rm, bak ne tutar. 

- Haf. 
- Ha, ya, ıonra efrat perten-

be, cuma iznine can atar. Onlar 
izinli çıktımı tayınlan itler. Bu· 
nu da aatar11nl 

- Yal 
- Sonra çok defa efrat için, 

zabitan için piyasadan erzak, maJı.ı 
zeme almak icap eder. Bunun da 
beaabım eaki ayvaz, vekilharç 
usulü tuttunmu ali. 

- Şu aandal.o ıiftleomQI 
meseleıil 

Ôyleya. 
- Daha ıonra 1enia anlaya• 

cağ.o azııım. R1ıhat. tehlikesiz 
hatt• mes'uliyetsiz bir İf. Birkaç 
neferin emrindedir. Anahtar be
lindedir. 

- Peki bu lıin kıt'aya çık
maıı, cepheye gitmesi yok mu? 

- Oluraa daha keyifli, daha 
bereketlidir. Menzil tcşkilltına 
girdin mi levazımcılık daha tadı 
o.ur. Çünkü iş kar ttıkça hesap, 
kitap, kontorol güç:eşir. 

Tabii bunu herku yapa-
maz. 

( Arkaat YV ) 
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.. , Dün9a Hôdiselerl ı-
~--------------------r-
Bahşiş 

Düşmanları 

Cemiyeti 
Avrupal.lar, umumiyetle ıark 

memleketlerindeki bahtif uıullbı· 
d~n tikAyet eder

lısohşiş usulü ler. Halbuki ıark-
Nereden ta ve tarka ya• 

Çıkmıştır? kan yerlerde bah-
fİf ihtiyaridir, arzuya tlbidir. 
Garpte ise balıJiı mecburidir. 
Tarifelidir, onun içindir ki, bir-
~ok memleketlerde, bahfit ma .. 
rafı, hakiki masraf kadar yer 
tutar, bu hal, nihay•t umum1 bir 
fİklyet haline gelmit ve bir ta
kım kimıeler, bıı ldetle mllcade
le etmek Ozere bil' cemiyet tetkil 
etmiılerdir. Fakat mtıcadelelerin
den ne netice çıkabilir? Bura11 
fimdilik malim değildir. Bu mG
auebetle vasiyeti tetkik edenler 
bahtif amlOnlla illr evvel banıi 
memlekette yer tutup etrafa ya-
Jıld i Dl tubit edememiflerdir. 
Bunma, çok enellerden beri İD" 
ıilterede mevcut bil' &det olarak 
kabul edenler çoktur. Hatta Ha-
ao....ı. birind Jcrj lnıDterey• 
kıral olup ta lntilis tahbna otur. 
clap saman, arayının lnllndeld 
kocaman parka kendiaine ra.ter
mitl•r ye bu parkın karala ait 
oldutunu 16ylemiflv. 

Birind Jorj memnun olmut 
ertesi ıabab, Bahçe nazırmın ha· 
demesi elinde bir ıepet balakla 
rellbİf. Babkların nazar tarafın
dan parkta tutturulduğunu bildir
nıift bahklara bırak1D11t etraftan 
karala fısıldamışlar: 

Na11rın hizmetçisine bef lngi
Bs lira11 bahşiı vermeliainizl 

Kıral iae dOflnmll.p 

Park benim, bahçe benim, 
•alıklar benim, nuar benim. Fa
lrat bunlara rajmen balıklarm 
... oa mi.U balıtİf vermeliyim. 

Yine birgfta, sengin bir lort 
•ir lrland1tlıyı yemeje davet 
etmi" lrlandah kabul etmek 
latememiı. Nihayet lrlandalı d.
raumıyarak clemlf kiı 

- Siz bbmetçilerinlu her fır-
1&tta bir ln,m. Urumdan apfa 
elmamak tlzere bahfiı verininlL 
Ben fakir bir adamım. SW. eft. 
Dizde de bahfll Yermem ilam
dır. Halbuki param yoktur. 
Eger bu bahtlfl aiz bau verir
ıenia ben de aofranısda oturmıya 
cuaret ederim. 

Bu fıkralar ,Usel amma, bala-, 
fİIİD Dk enel hanıi memlekette 
adet olduğuna yine bala •lmİf 
olmayorlar. 

• 
Bankalann Amerlka'da lau 

bir mOddetle ol1Un mora-
J ahta toryom ilin etme-

leri &serine, her 
Paralar itini çek ile glr-

mıye alıımıı olan· koca memle
kette dehıetli blr para yoksulluğa 
bat ahtermiıtir. Bankalar açı· 
hpta para tedarik edilinciye 
kadar, baza kuvvetli mlleueHler, 
heledlyelerin kefaleti altında tabta 
paralar çıkarmıya ve moratoryom 
mtlddetince bunlarla idare etmiye 
mecbur olmuılardır. Şimdiye ka
dar tahta para bumak ilk defa 
Amerika' da vaki olm111 buluau
yur. Yine para buhranın n hir 
neticHİ olarak artiıtlerinin aylık· 
lanm •eremiyea Holivut Iİnema 
kumpanyaları, bankalar aç lıncıya 
kadar artiatleria maqlanm yllzde 
elli iadirmitlerdir. 

SOM P.OS'fı A Mart 11 

HANIMEFENDİLER, BEYEFENDiLER! 
Arap Aleminde ı 

Yeni Hadiseler 
Konferansçı, Güzel SözSöyliyenAdam- Çıkıgor 

sa, Ne Ali.. Eğer Acemi 
Çocuğtı Gibi Kekelemiye 

Sizi buıllo bir 
konferam aalo-
nuna davet ede
ceğim. Fakat bu 
salonda, kimin, · 
ne mevzu Oze-
rinde neler ı6y
lediğinl bana 
ıormayıniL Çiln
kll bellibqh bir 
konft.ransç ya mi
..ı olarak almı• 

Joram. Bizde 
konf eranı1ar, na-
•ıl Yerilir ve kon
feranıları kimter 
ve naaıl dinler
ler? Ben 1adece 
bundan babaedeceğim. 

Saat 17 ... Konferau alonu, 
yawaı yavaı doluyor. Dinleyiciler, 
ara11nda 11k 11k 1&atine bakan
lar var: 

- Gecikti delil mi? ... 
- Belki dersten çıkmamııtar. 
- Hah, iıte. •• 
Bütün gözler, kapıya çevrilir. 

Hatip, ağır ağır içeri girer. Bu 
esnada konferansçınını mevkii ve 
halk arasında kazandığı ıempa
tinin derecesile mütenasip kısa 

Yeya sürekli bir alkıı duyulur. 
Artık herkes yerli yerindedir. 

Salonda çıt duyulmaz. Bir an 
evvel kOrsüye çıkmau beklenen 
konferansçı, daha bir mnddet 
etrafındakilerle konuımayı tercih 
eder. Batlama saatinin geldiğini 
kendiaine haber •erdikleri halde 
yine acele etmez, sanki oraya 
mDmktln mertebe geç çıkmak 
arzusundadır. Nihayet, aalonda 
uburauzluğun nazikAne bir ifa
dul olan uğultular tekrar hatlar. 

KGr1DnllD ll•tl heDlls boflur. 
blr hademe, ajmıa kadar •u 
dolu bir ıurabi ve bardakla rl
rlnllr. Konferan11n bqlayacatına 
artak kimsenin ıBphemi kalmaL 
Hatip, artık klnlJe çakacak de
meldir. On aralardan baflayıp 
en arkadaki aralara kadar ted· 
rlcen ıirayet eden bir alkıı ıa• 
kırt·11 araımda konferansca din
leyicilerini ıellmlayarak ilerler. 
Eğer t•nınmıı bir utaa, kendiai· 
ni bazıruna takdime hacet yok-
tur. Konferansçı yabanca oldufu 
halde tercOmam ona birkaç mG
nalİp kelime ile halka taıııtır. 
Haydi bil' alkıı daha.. Hatip, 
bat eğerek uralarda oturanlan 
aellmlar. 

Bu eınada kooferanaçmın u 
çok heyecan duymamuına imkln 
yoktur. Kalabalık halk kOtleled 
kar111ında alz aöylemlye alıtmıı 
olanlarda bu heyecan pek fark 
edilmez. Fakat her hatip, ldlrıl
J• çakarken bir parça kısanr. 
S6ze baılayıft daima zahmetlidir. 
Fakat pitkin bir hatip çarçabuk 
kendini toplar. Bu esnada daha 
iyi dinlemek için boyunlanm çar
pıtarak bqlanm ileri uzatanlar, 
arada. bir kalk keıik lkaOrenler 
olur. Hatip, artık hatibin gir., 
,. ı•1•t 8"" bir .-.. rahat 

koynuna alyler ılbl mll'ılb ka
bilinden baılar: 

- Hanımefendiler, Beyefen
diler 1 

Bu hitap, hemen hiç değir 
mez. Salonda bir tek hanım ol
dup zaman da hatip, yine bir
kaç yDz hanım ka11ııında imif 
gibi davranır. 

Hele, dinleyicileri ıayılacak 
kadar az olan bir 1&londa, kcn
ferans vermiye mecbur olan ha• 
tibin vaziyeti.. Aman bu pek 
acıkl ı dır. Bet yJ\z kişiyi içine 
ferah ferah alan bir salonda, Uç 
beı kiıinin eıneyerek konferanıı 
dinlemelerini ıöyle bir g&z 6nUne 
getirin. Hatibemi, acımalı, yoku 
onu dinlemek bedbahtlığına 
katlananlara mı? 

Seyircim olmıyu boı bir 11-
nema ne iH, dinleyicisi olmıyaa 
tenha bir konferam aalonuı:la odur. 
Dinleyici, konferan1Ç1dan at&llU', 
konferanlÇI bu kadar az bir 
ıllmreJİ kendine muhatap balclu
tuna ~llteellİr ·olur. Hlllh ild 
taraf ta birbirba• balaprak ma• 
nalı manah iç pkifirler. 

Bizde halkın anlayamıyacaja 
menular tlzerintle konferanı ve
renler, çok defa bu akibete aj
rarlar. Maamaflb. bir zllmreyi ve 
bir metlek erbabını ve alakadar 
eden habisler etrafında fikirlerini 
ortaya atan hatipler, kendilerine 
daima hanretli dinleyiciler bu· 
luyorlar. 

Konferanıçı. ej'er •abiden gl
zel ala ılyliyen adamıa, en ka
ntık bir me•eleyi, herkeıia ko
layca kavrayabileceği bir tarzda 
ifade etmek kudretini 16sterir. 
Yok, eğer b&yle .olmayıp acemi 
bir mektep çccuju kıraat kitabı 
okur gibi, kekelemiye baılaru 
1eyre<Mn, ıis dioleyic.:ilerdeki can 
ıılantaaını ... 

Ba can 11lonb11, kouferanı 
uzadıkça, artar ve ilt gide din• 
leyicilerde bir takım IİDir halleri 
baı g6sterir. Esneme, gerinme 
n6betlerl ve niheyet uyuklamalar 
baılar. Harbi umumi içinde idL 
Darlllfllnun konferanı salonunda 
bir konferan• dinlemiştim. Kon
feransı yeren sabo kim oldujımu 
habrlamıyorum amma, onu dinle
miye gelenlerin içinde bir tane
.._ aramk kal.ad.ta pmclild 

B• M k Berat ( Huıuıt) - Frana'aıa 

t F"kal&c:le Komiseri M. Pouo'n• 
ır e e p Şama sltmeal bllyOk bir hAcliH 

tevlit etqtir. Bu ıidit Franaa 

Başlarsa Ue Suri1e uu.nda aktedilecek 
e • e e muahede esaalanaı te•bit etmek 

·bı a ll 0 içindir. Vataniler hu fınattaa 
1
11

8 
d 1 

5
z malan istifade etmek emeliJe bir konpe 

D D e... lf r, kd • l b" k taJ pl--..1-d t b" a etmlf er ve ırço e ~ 
• e a ırer ,,,. bulunmutlardır. 
~akhane olmuttu. S6ylenditine 1are aktedD• 
Sanki adamcaj.z cek muahede Irak büktmeti Ue 
konferau ver- lnıiJtere hDk6meti arHanda akt .. 
miyor, ıamilne dilen muahedenin aynı olacalı, 
uyku illcı dağatt- Fakat Suriyenin Cemiyeti Akn
Jordu. Ben bile ma girmesi kaydı muahede,. 
oturduğum yerde konulmıyacakt·r. 
uyuya kalm1fım. Mlistakil Lnbnu Ye Lbki1e 
Neden ahalisi V atant:erin konrreain• 

aonra telgraflar 16ndererek vahdet 
ı&zilmll açtım temin edilmedikçe Fran• Ue 
ki hatip(?) bili aktedilmlf hiçbir mukaveleJI 
alyltlyor. kabul etmi1ecelderiDI bilclirmlr 

Benim aalaclı- lerdir. 

tım bir ıe1 ••r. ihracat Resmi Yok 
KoaferaDIÇI her Berat ( Huıaal ) - F evkallde 
te1dea enet komlHrin IMfl'etliji bir kara.,... 

plakolor olmabL. S6derlnla halk mede Tllrki1eden lıkencleroa 
tlzerinde Japbia tesiri hemen her tarikile ihraç edilecek 6k6z. aıjlr, 
cllmleainin •onunda, alçmek ka- koyun, keçi gibi haywanlar bil-
blliyetini gasteren bir hatip, 6mum rlaumdan affeoilmiflir. 

uyandırmak için geldiii bir yer- Siyasi Mücrimler 
de la:la uyutmak gibi ılllünç Berat ( Husuıl ) - Sarl1• 
bir akıbete dllşmekten kendini haricinde bulunan bilumum mOo-
daima korur. Buna mukabil, halkı rimini ıiyasiye bakkmda affı 
heyecandan ıarhoı eden konfe- umumi ilAnı için bir komiıyoa 
ranslar da vardır. Alkıt •ealerin- teıkil edilmiştir. Kom:syo:ı hariçte 

ı ve dahilde bulunan bil6mum 
den salonun tavanlan gürü' gll- mt1hküminin evrakına tetkik ed .. 
rUI inler. Hatip halktaki alAkayı cek ye 8iyasl mahkCimlarm iaim-
gördtlkçe coşar. Halk, hatipteki lerinl ayıracakt ır. 
bellgat kudretine hayranhğından Türkiye. Suriye 
kendini tutamayıp avuçlarını pat• Berut (Hu•us1) - Tilrkiy• ile 
labrcaıma onu alkıflar. O kadar Suriye ve Lübnan ara1andald 
ki konferansçı, hazan ıözOne ticaret muahedesinin feıbi ticaret 
devam etmiye imkin bulamaz. mabafilinde çok fena telirler 
Kuruyan boğauaı ara ıra birer yapm ıtar. Ticaret odalan feYk .. 

ilde komiserliğe miiracaat ederek 
pdum ıu ile ıslatarak. yanda bu muahedenin temdidini iıtemlr 
bat•kbja cllmleyl tamamlamaya lerdiı. Umumi ticaret konpell 
çahıır. de odaların ba mllracaabm teJit , 

Bizde konferan• dinlemiye ge- etmittir. 
lealer içinde oreya ne için gel- =========ı=======-==• 
dijinl bilenler u detilclir. Fakat, Yeni N.,rigat: 
kalababtın aruma karıprak Ho:ivul 
kendini konferau aaloaaada bul-
mq derb.derl8l• de raltlamak 
mllmklnd&r. 

B&ylelerl bir kere içeri ılrlaee. 
kapana mkıımt fare vasiyetine 
dOprler. 

Koaferanaı yanda bıralap 
çıkm ya ceıaretlerl yoktur. Sonu
na kadar dinlemiye ıellne• buna 
da kendiletinde tahammtll bul-
mazlar. iki cami araıında kalmıı 
binama gibi a• yapacaklarını 
pıırıp chtan fırlamak için bir 
fırıat g&derler. 

KonferanlÇI anlabrkea J•nıa
dakilere: 

- Ne cUıor? Ne al1IGyor? 
Neden bahsediyor? Di1e aoraa
lar, buillardır. 

Ben, konferanıç1aıa adını bile 
hemen oracıkta ljreamek arzu
ıuaa dOıenlerl bllirim. 

Fıkrayı belki habrlananıs ı 
Hocanın biri, camide vaaz eder
ken, cemaat aruında bir ihtiyar 
hOngllr hl\ngllr ağlamaya batfam11-
vaiz, kllnllde kendi kendineı 

- Yahu •• Demlf, beaJde ı&zll 
amma da "-tesirli adamım... lıte 
bak. y&reii yufkalardan biriken• 
dini tutamadı. Sicim ıibi ıöz ya11 
d6k0yor-

Vaudaa I08l'&t ihti1an 1uama 

Bollntun 4- aoea Hne oa btrla• 
ol l&Jlll sengin mllndereeat)a .... oet 
gtıul realmler'e t.ıtltar ı r. 

Y.. Tllrld•tan - rk'ttan'ıa 
mtlll kurtuluııı içia çalıpn 'f'e bs 
maksat:a neırecrıan mtomuaaıa ..._ 
ou uyı11 çıkmııtır. 

Kaın•ll - Bahkeıir Balk lhl 
tarafıııdan netredılftn bu edıbl 'f'I 
timi mecmuanın blrlnel aayıat kJJ
metll mUnderecatla lntiıar etmlft•r. 

A••rHJCaR Yurt bltl1•1 -n .. 
rOlfOnan mttd:ırrlılırl tarafından pil• 
nlaıı bu edebi •• ilmi m" ...... 1110 
14 Unca aay111 kıymetli •• aengla 
mUndereeat a intfpr trıı ıtır • 

Odal•r n &cıfalar - Bir ıttr 
kitabıdır Bet forma ık g tzel bir elit 
halinde int fı\f eııııtı ir. Jlulıarrirlı 
Sabri Eeat. Nqiri• Muallim Abm•t Halit 
kOtttplıan'-'ıidir. 

Kalblmln ıtıkla" - aaseı bir 
kap dahilinde bıftar etm 9tlr. Bir tllı 
kitabıdır. Muharriri: H ı~ylo Ani B. 

çaiartarak arkasını oktamıız 
_ Sana. waazam bukadu t•• 

•tti hA ••• 
ihtiyar: 
- Sorma demi1t çok prlpa 

Hdim .. 
Ve tekrar ağlamaya bqlamı11 
- Geçen sene 6ldO. nada bir 

keçim varda. Bir elmanın yanll 
ıen, Y4f111 o • • • Sakahn tıpkı o 
keçmitt 1&ka!ına benzettim ele 
onun lçQI garir::sedim ... 

Konfe.ranaçılara mız araıında 
bilmem •terindeki teaire ba 
hoca kadı.r. kapılm ı olanlar 
•ar au? w" 



il Mut 

Bu jagfa 
Haftada Bir Defa Ne~ro· 
) 'nur Ve Eüt .. n Dü ya 
Ma tbuahnı !i=j.,. Getjr · r. 

Çfnllala nlkbial"ti • 
1886 da Franııı a1-
ker eri Hitıdiçiniyl 

lfgal edecekleri aa• 
man Çin Jeneralla
rındaa Tse N Nı 
kar,ı lı oymal.: İ•temlı 
Çb J.snerah munf
i;a~ıyetinden okadar 
em:nmit kl, muhare
beye wirmed n zafe
rin ı tes'ıde kanr Yer
mi .. Yillue1' blr ı.a• 
fer ku'esi yaphrmıte 
Fakat harbe r"rince 
hem Çin as.ıcerleri 

daj'ılmı1, be n de 
Jeııeral ölmüt- G1

' ı 
"\\~.,.._ 
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İNANILMIY ACAK Bu Sagfad~-
Dünya Maf >uat nda Ç ~aı 

-~ E y L E R r .. :erak
1

1 H'kay~, Yazı Ve 
Y f'"aka'e'eri Bt lH~~1<:4t''l'~. 
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Amerlkada ilk ltlfJH 
otomobıl. 190.1 de 9..0 
mil meaafe katetttil hal• 
de baıka bir otomobl le 

30 aen• ip 
Oatunn• yaııyaa 

8CHIDo 

karfll .. maauıtır. "fiiiii;j~ 

n 
:ıc; 

105 olr.l&a p•trol 
raalndu 100 
okka petrol 

f: çı luırıla W lir, 

. 
I 
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Uııu uhnut kadın 1889 tari
h nde laknçya ıabil!erinde 
ı, y n bir gemi murettebab 
iay n etmitt remİTİ bırakıp 
~ık nı , fakat içerde b r yol
cu ka<lan unutulmufo Ruıı>lAr 
•emiyı almıf, 108 l'Ü'l au al' 
6ııerinde ça.kam•t durmufe 
N hryet balıkçı remileri ta
rafıudan rclrulmlf •• kar· 
taralmıtb·. 

Tel Üzerinde 
Yürüyen 
Otomobil 

Tel lıerlade otomohD Jlrtlr 
mi demeyinİI. itte IİH hakiki 
bir fototraf. 

Amerikada Oregon'da Paddl•• 
aelırl denilen nehir o civar bal
kının yazın yıkandıktan bir yerdir. 

Burada yerlilerden biri 8UJUn 
lzerindea halk n Keçmeaini temin 
içia tel Ozerinde 7Drllyea bir 
otomobil yapmlfbr. 

Teller çeliktendir. Otomobilin 
IAıtik tekerlekleri çıkarılarak, 
7erioe tren tekerlekleri Kibi te
kerlekler konmuıtur. Bir tel de 
tramvay teli gibi, otomobilin 
liıtllnden geçirilmiıtir. Bu sayede 
otomobil tehlikeıizce bir taraftan 
&bOr tarafa geçme'dedir. İki 
aahilde otomobilin karaya kolayca 

ç.kma11 için tertibat yapılmııtar. 

EYvell volcu reçirmek için 
7apılan bu havai otomobil, ıon

ralan halkm bir eğ!enceai o!mut
tur. Otomolilio tehlikesizce yD

rlldilğünll görenler, bunu bir 
eilence vasıtaıı haline ıotlrmit

lerdir. Bu sayede otomobil sahibi 
de ha1ll para kuanmaktadar. 

l Şu 
Tlhtte 
Nuıl Eol•11lrler? 

Tibette bOyllk erkek k•rdeı 
eYlendifi uman, blltün diger 
kOçOk erkek kardeıler de aynı 

kadınla eyJenmif addedilirler. 
O auretle ,ki her kardeş, ağabe
yiıinin kar:11na kendi karııı na· 
&arile bakar ve aynı ıurelle 

muamele ederler •• Büyük evladan 

kanıı, ailenin mllfterek karı• 

uyalır. 

KOçllk kardeıler aynca evle
nebilirler, •• bu takdirde onların 
karıları yalnıa kendilerinin karıu 

olur. 

Ba ldet, kardetJer ara11nda 
laelcaasJak UYKa•ı çıkarmu. 

80,000 
Elma Yemlı 

• 
lnailizluba bir .ası nrdır. 

HerıGD lalr elma JİJ• doktora 
mabtaı olma. 

Ba ake lauu bir lnıill• 
socaldufuadu liibarea hergllo 
b .. elma J•mlf. Şimdiye kadar 
yeclitl elmalana aildan 80,000 1 

bul mu'" 

Garip Dünya 
Küçük 
Donanmalar 

Dünyanın en kOçDk donan• 
anası Panama donanma11dır. iki 
11 i.ik birer ~attan ibarettir. 

Ekuador'un donanması 53 
mürettebatı olan bir ıambottan 
ibarettir. 

Meksika'mn 5 gambotu vudır. 
Peru'nun Uç krunzörU, bir 

destroyeri, dört gambotu, vo 6 
tabtelbabiri mevcuttur. 

lıviçre'111n Cenevre g8IOnde 
iş!iyen birkaç knçnk geçmiıi var
du. Holanda'nan donanması, ka· 
çal çı'arı takip eden 24 tabtel· 
bahiı den ib.rettir. 

* Bir /ngiliz 
Kaptanının Hatası 

Geçende bir İngiliz kru•az&rl 
Laa Palma• limanana girmi'" 
Limanda bulunan bir lapaayol 
ıambotd mDrettebab uıulen ... 
llma çılrmıtlar. lnKiliz kru•aı6rll 
kumandam muzikaya lapanya 
Kırahma 111a111aı çalchrmı'" l.
pan1ollar marp ltidiace dafll
mıılar, clDkll lapanya iki aene
denberi ctlmbmiyetle idare edilir. 

Laa Palmu V aliai kumanda
n n bu laarek•tinl proteato etmif. 
laıilil kumandanı taniye vermİf 
Ye meaele kapanmış. 

lsmarl••• 
Çocıılc 

Garp doktorlan 11marlama 
çocuk yapmak için utraııyorlar. 
Yani dotan çocuğun erkek veya 
kız olmasını enelden temin et
mek iatiyorlar. 

Şimdiye kadar bazı hayvan
larda tecrllbeler y•pmıtlar ve 
muvaffak olmuılardır. Şimdi in
sanlar Uzerine tecrllbo yapıyorlar. 
Bu tocrUbeler daha muvaffıki
yetli bir netice YermemİJtir. Fa
kat doktorlann tlmldl bOytlktllr. 
Pek yakında kadınların ıiparit 
llzerine çocuk doiuracaklarım 
tahmin ediycrlar. 

Yaya Kaldırıma · 
Çıkan Tramvay 

Parla JHuaall) - Nuad • le • 
Sek' de an Jona cadd•aiad• 
ıon dratle ıeçmekte olaa bir 
tramva7 arahaaa birdenbire 701-
du sıkarak ,.,a kalclınma pk-
mıı n o ... ela 7aya kaldırım
dan ıeçmekte olu 23 yqlann
da Earta Ş.Yillar iuıinde ıenı 
bir im tramn1 De cbftf araan
cla kalarak feci 1mette ailenk 
derhal llmlftlr. Tramvayıa bltla 
camları ve la ubanl la parça
landıfl laalde içiDdekl 1olculara 
bir f8J olmamqtır. 

Garip Kazalar 
Solda: Jtanada'da roloanun biri yolda.,.. ___________ _ 

buldutu nal çivlıinl arkasına atmıt, n 
çl•I arkarlan gelen adamın alnına raatge
lerek adamı OldOrm09tOr. 

At ığıd .. : Bir at caınbası ulanın boca· 
muna ı ğr ,mıt- Aılan cambazın ayağını 
kapmıf' fakat ayak takma olduğu için 
camb"ı 1alimeıı kurtulmu9. 

Sağda: Viyana'da bir genç bir muılkl 
aletini tamir ederken zemberek kopmut 
n kalblnt yararak ad"mı GldlrmUıtOr. 

Başkaları 
Sizi 
Nasıl Görür? 

Ayaa,a haktıfums sam• 
yhlmlld olduğa ılbl defll t .. 
alrlrllz. Sat kulapmııı aolda, 
IOI kalafımıSI aafda alrDrOs, ut 
ılılmld kapasak, aol 16zllmtbl 
bpam.ıı albl oluruL 

Aynanın bu ters glıteritl 
,ok defa bbl rahatuz eder. Me
..ıı bir makala uç DWD bir 
telilli keame~ istediğiniı uman 
laa71l rüçIOh çekersinİL 

Almanyada Kiel tlniveraitelİ 
Ki• mOtebau 11 ı:rofes6r Heiae 
bid olduğumuz gibi f. 6ıh.ren bir 
ayna icat etmiıtir. Bu ay saya 
bakt ! mıı umaQ kendimizi ba~ 
kalaruun bizi ıördükleri ıibi 
ılrmiye mu•aff.ık oluyoruL 

Bu ayna iki parçadan ibrettir. 
Bu iki parça aras oda tam bir 
saviye teıkil edecek surette lan
ıim edilmiıtir. Ayrıca duvara bir 
ayna konmuıtur. Biz iki parça
dan mllrekkep ayoaya baktağımıı 
zaman kendimizi görmiy< ruz. 
Fakat akıi:niı, bir aynadan öbO

rllne geçiyor, ve nihayet duvar
daki aynada kendimizi oldu;umuı 
aibi görüy ruz. 

Bir fıkir edinmek için bu sü
tundaki resme bakın L Orada 
aynaların vaziyetini ıorebılirainiL 





İTTiBAT VE TERAKKi 
Her lıakkı malı/uzdur. - No•ıl doldtı?. 

_... .................... _ Naal Y a,adı ? • 
T t.frika No. 93 Nasıl ÔIJa? .. 

Enver Bey Bu Kararı Derhal Kabul 
Etmişti Yola Çıkacaktı 

Sellnlkten, topçu muallimi 
Hasan Rıza Beyle erkADI 
harp miralayı Ali Rıza Bey; 
Maoaatırdan kaymakam Sa· 
IAhattin Beyle binbaıı Haaan ı 
Tosun Bey; lıkodradan da er-
ir Anı harp yüzbaıısı KAzım (1) 
Beyle mllllzım Sapanca!ı Hakkı 
B. lstaobula istenildi. istenilen 
bu zabitlerin araı.oda bir de 
aivil Yardı ki o da, Manastır 

adliye mllfettiıl, Mustafa Nedim 
BeydL 

Bu zatlann bu tekilde latan
bula istenilmeleri, mahallerinde 
bnyük bir heyecan uyandırmııt1. 
Bu emrin Üçüncll ordu mlltiri• 
yetine geldiği gece, erkAmbarp 
kolağası Mustafa Kemal Hey (2), 
erkAmharp binbaıısı Fethi Bey, 
topçu kolağası Rasim Bey birler 
mişlor; bu meseleyi Dillzakere içio 
Hasan Rıza Ee;in evine .ael
mi.şlerdi. 

Mustafa Kemal Bey, ordunun 
ıarabat kesbeden kudret Ye ntı

fuzunu ileri ıilrllyor; arbk her 
türlll mllcadeleye giriıilebilecek 
samanın ieldiğini söyliyor; lstan
bulun bu emrini dinlemek isle
miyordu... Fakat bu noktadan 
La,lıyan mftzakere; nihayet, 1.
tanhulun ıon fikir ve cftr'etinl 
anlamak noktasından tadil edil
&İf, Rıza Beylerin latanbula 
gitmelerine karar YerilmiıtL Çün
ktı, bu iki zata lstanbulda yap .. 
lacak muamele neticesinde, bll
kOmetin Ye bilha11a Abdülhami· 
tlin noktainazan anlaşılmıı ola
cak, ona gara tedbirler alına
caktı. Haıan Rıza Bey, bu ka
ran memnuniyetle tatbika karar 
Yerdi: 

- Şayet, cemiyetin esrarını 
almak için beni icbar ederlerse, 
tlerhal intihar ederim. 

Dedi ve arkadaşı Ali Rıza 
Beyle, erle1i gün lataobula hare
ket etti. 

Manashr' da bulunan SalAhattio 
Hasan Tosun ve Adliye mlifettifl 
Muıtafa Nedim Beyler, ortada g6-
r0nmiyorlardı. lıkodra'daa isteni
len Kızım Beyle Sapancalı Hakla 
Beye gelince: Bunlar, Koçana 
dan gelen yol kumandan Ali 
Pqadan emirlerini almlflar •• 

erhal yola pkmışlarch. Herkea, 
l»u .. ıatıa latanbula aittilderini 
unaecU,ordu. Halbuki, fşkodra 
hey~ti merkeliyeainia Yerdiji 
karar mucibince Klzım Beyle 
Hakkı Bey, dotruea Boanaya 
fitmifler, heyeti merkezty_. ile 
temalarım muhafaza ederek 
•ada çal11mıya baılamıılucb. 

HaAa R ıa Beyle All 
Rıza Beyin l.tanbula mUte-
wecclhen hareketlerini, Ordu 
Mlltirl teltrafla mabeyin• bildirw 
mltti. Bu iki ıat, Sirked istasyo
nuna IDU\'Halat eder etmez, 
lataııhul merlı•z kumandanbğ.n
dan 11&nd.riJeq bir miralay tara
f111dan i•tikbal ediltlU•r. Doğruca 
merk .. 1& .. rn•ndeahtına götllrnl-

(1 ı b.nır hlı.I J..bım Paıa. 
(ı:ı) Rr•lrııharp l\nl•~All Muıtafa 

K.omal Bey, lıu taıihhn yedi ay evvel 
f;.ı:ııJau, ( Cç::ucıı ordu ){ı.iyetl lfOıJrS) 
er :A •ıharhıyvııi) ne oakfoluıuuuılar ve 
ee:a.ye'te- 4• wUhhn bir mtTld &Jmır 

lıkodratla faaliyet gösteren millazim 
(Sapancalı) Halclcı Beg 

dl\ler. Orada birkaç saat :C:aldık· 
tan ıonra Yıldız sarayından 
istenildiler. Sarayda, Çit kasrın• 
da, ErkAn•harbiye ml\şirlerinden 
Etem ve Ô.ner RüştO paşalar ta• 
rafından basit bir tarzda isticvap
tau geçirildiler. Fakat IUza Bey
ler sorulan auallere o tarzda ce
vap Yerdiler ki: 

- lkiıi de koskoca miralay 
olduklan halde, dllnyadan haber
leri yok ••• 

Diye, ıaraydakileri kendilerine 
... =====================~-~-~--~ 
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ıDldDrdnler. Esaaen onlann da ı.
tedikleri bu idi. Demek ki, mat• 
lôp hasıl olmuştu... Bunlardan 
biç birıey 6ğrenemiyenler, SelA
nikte yaralanan NAzım Beyin 
kaynı, Erkinıha.ıp BinbaŞı·sı En· 
Yer Beyin Istanbula celbini muva• 
fık gördüler. Çünkll Naz m Beye 
karabeti hase bile, ona bazı 
ıeyler MSyletebileceklerio.i tımit 
ettiler. 

Bu emir, UçOncO ordu müşi
riyetine gelir gelmez, merkezi 
umumi haber aldı. Artık, Yavaı 
yavaı tevkifat yapılmıya baıladt
ğı zebabma kapıldı. Enver Bey, 
lstanbula gitmek istemiyordu. 
T abitdir ki merkezi umumi de ay· 
nı fikirde bulunuyordu. Yapılan 
içtimada, Enver Beyin, derhal 
Sellnikten uzak bir yere çekil· 
mesine ve orada hadisata intizar 
etmesine karar verildir. 

Enver Bey, bu kararı derhal 
kab~l .etmiş ve yola çıkmak l.
temıştı. Fakat hiçbir haz rlığı ve 
~a!ta rövelveri bile yoktu. O 
ıçtımada bulunan Fethi Heyin-za• 
bitana mahsus • röqelverini iste
miye V6 almıya mecbur oldu. 
Bu suretle yola çıkan Enver Bey, 
evveli, Yenice tarikilo Karaca• 
ovaya ~ itti. Orada dayısı ikinci 
avcu taburu kolağa11 Halil Beyle 
bir!eşti. Bu •ırada Karacaovada 
gizli bil' faaliyet vardı. Vaktile 
bilkQmetin b~k bir haknzlıima 
kurban olan (SiUeyman) isminde 
bir adam, bir çete teşkil etmiı 
Ye dağa çekilmişti. sonralan, 
(SiJo Kaptan) unvanını alan bu 
Türk çeteciıi, hükOmetten inti
kam almak için hiçbir fınata 
fevtetmiycr, her •eıiledea iatifa· 
do ederek bükOmet kuvvetlerine 
ehemmiyetli darbeler indiriyor
du. Bu çeteyi cemi1etin amaline 
hizmet edecek bir vaziyete ıe
tirmek ıDphesiz nafi olacacalm. 
Buna binaen o havalideki tet
kilita memur olan millAzim 
Gani Bey, Silo Kaptana giz
lice haber yolladı. Tayin edi
len yere kadar yalnız bqına gi
derek Silo ile yapbğı mülAkat 
neticesinde, bu ceaaur adamın 
kalbini tamamen kazandı. lcab ada 
beraber çaJıtmak için kendiaiodea 
sGr aldı. 

Ayni ıamanda, icraata reçe-
cek umanm da hul61 ettiğine 
kanaat ba..ı olmıy• bqladıiı için 
Kaıa Kaymakamı Hamit Bey, 
Kolaiası Halil Bey, Mül,zim Gani 
Bey bir gece içtima etmifler, a .. 
kerlerden mGrekkep bir çetenin 
hazarlanmuıaa karar vermiıler ,. 
bunu S.l&Dikteld merkezi umu
miden latiPD etmltlerdL Sela
nikte, Muıtafa Necip Be1 ta.-a
fından Naam Beyin Jaralanmaum 
ye latanbula aldanlmuını mllte-
akıp, bu çetenin MnlAıim Gani 
8. kumandaaında huırlanmuı için 
emir gelmittL lıte, EnYer Beyin 
Karacaovaya muvaaaleU de, tam 
bu ıamana tesadüf etmlıtl. 

Enver B. bu faaliyete Ylkıf 
olur olmaz, derhal vuiyettea ı.. 
tifade etmek istedi. Kendisine 
(T erakkl ve ittihat Cemiyeti Mü
f ettiıl) un•aıı n n Yerilmesi için 
merkezi umumiye bir mektup 
16nderdl Y• bu talebinin ls'af 
edileceğinden emin olarak, Mil
IAıim Gani Bey nııtuile bir 
miibtlr laakk•ttirdL. 

(AıkMI 'Hl) 

Tiyatro Hayatımızda 
Bir Hidise: 

--------
C Bat~•rah t inci tayfada ) 

tını ıeven bazı zeyattan gayri, 
Elektrik Şirketi MildOrll M. Han
aeı, Doyçe Bank MUdllrll M. Ziç
mos, Bank Kommerçlyale Müdürll, 
M. Pomi, Felemenk Bankası Mn
dnrtı M. Pasmer, Doyce Oryant 
Bank Müdürll M. Post, Selinik 
Bankası Müdllrll M. Da Vermet, 
Osmanlı Bankası Müdllril M. 
Hodler, Sovyet liankasi Mildürll 
M. Puliters, fı Bankası latanbul 
şubesi müdüril Yusuf Ziya, Bona 
kambiyo mllrakibi Bedri, bankiye 

Celi!Memduh,lzzet Melih, Darülbe
dayi rejisörü Muhsin Beyler hazır 
bulunmuılar, ikinci bir toplantıda 
verilecek müsamere gününü ve 
şeklini tesbite karar vermişler ve 
bu toplantı mUnasebetile Darülbe· 
dayiin bül'üokll halini almasmda 
Belediye reisinin yaptığı kurtarıcı 
ve yaıatıc:ı tesiri hatırlamışlardır. 

Neydi, Ne Oldu? 
Hakikaten Muhiddin Beyin 

Şebr.sminliğine tayin edildiği 
ı ralarda Darnlbedayün bıhilil 
etmek llzere olduğu inklr edil..: 
mez: Arasıra gazete sütunlarında 
uyandırd ğı fırtınalara rağmen 
tiyatromu.tun can daman oldu
ğunda tüpbe bulunmıyan Muhsin, 
Refikam Neyyire Hanımı da 
alarak Rusyaya gitmiıtL Orada 

ç ıhş yordu.'Şadi Bey. Şehzadebaım· 
da bir tiyatro açmtşh. Hatta timdi 
25 ci y .1 d6nümft tes'it edi· 
lecek olan Behzadı da oraya çek· 
mişti ve T epebaşandan atılan Da· 
rlllbedayi, dar, kasvet Yerici bir 
ealonda, sıla bir bütçe içinde bu
nalıyordu. 

Hat ramız bizi aldatmıyoraa 
Belediyeden gilrdliğll yardım ae
nede iki bin, gişede topladığı 
hasıllt ta Jine senede takriben on 
bin lirayı ancak buluyordu. Bu 
kadar aı para ile aaoatkArlara 
ayda .40, 50 lira Yermekten bqka 
ne yapılabilir 1 

Halbuki bagtln Belediyenin 
yapbğı yardım eskisinin on misli
ni, ıife basıJ4ta iae yine eakiıinin 
sekiz mislini geçmittir. 

Buglln Darülbedayiin aenevl 
( 105) bin liral k bir bOtçesl 
yardar, komediden bqka bir de 
operet kıımı nrdrr, bir orke .. 
trua yard r, bir bale heyeti var
dır, ve büttın bu kıaımlann da 
muktedir lı<>caian vardır. Ve ti
yatro un'atklrlanna uki :iO lira• 
ya mukabil, fimdi 100. 15(\. lira 
Yererek nisbl bir huıur içinde 
bittabi daha iyi çahımaktadır. 

Yeni Tasavvurlar •• 
Muhiddin Beyin tiyatromuz 

tııerlnde yapt·ğı ıslahat ıimdilik 
b.ından ibarettir. Fakat ya;-a
cağı bundan ibaret dejildir: 
MeHll hayatlannı meml .. ketin 
bu tek tiyatrosuna bağlıyan 
ua'atklrlann atileri mDemmen 
detlJdin Çalqbkları mllddetçe 
kazaaırlar, pb1&mıyacak yafa 
geldikleri zaman ne olacak-
lardır? bu, kaf alanııı yiyen bir 
ıual halhadedir. Bir tekaGdiyeye 
muhtaçbr, " lmit ederiz, yakın
da bu da olacak.. 

Darülbedayiin Tesirleri.. 
Dlln akıam Behudın 25 inci 

yıl d6ntımtlnlla naaıl IH 'it edile· 
ceği konufUlurken, Darlllbeda
ylin memlekette bir film h•y•ll 
dojurduiu aoktuı lb.erinde de 
durulduı 

Filhakika Darnlbedayl ve o ... 
rtılbedayl ıan'atkArlan olmHııtydı 
memlekette film yapmak mlinıkUn 
olamıyacaktı. Halbuki bugün · hu 
IU'atkirlana IAJUİDd• ••• ı .. 

1 
lıette bir ltlldyo Ytlcot bulm111 
ve gittikçe artan bir teklmOI Ue 
Dç dört tane ıesH film yapılmıf
hr. Fazla olarak komıu millet
lerden buraya film çevirmiye ge
lenler olmuıtur. Bu sabada ilk 
adımı atanlar Yunanlılardır, mu
hakkak onları Bulgarlar, Romaa
yal.lar, Sarplar takip edecekleı-
dir. Çünkll kendi memleketi• 
rinde henüz bir stOdyo yoktur. 
Avrupa atndyoları ise f stanbu
lunkinden IAakal bir milli ba· 
hah dır. 

San'ab takdir .. 
~urada bir noktaya ipret 

edehm: Memle-kete filim çevirmek 
Ozere gelmit olan Yunanlılar it• 
başlar başlamaz kendi rejisörlerini 
beğenmemitler ve onu memleket
lerine iade ederek yerine bizim 
rejisörilmllz Muhıtioi geçirmişler
dir. Bu, bir Türk san'atkArı hesa
bına hakikaten iftihar edilecek 
bir mavaffakiyettir. 

* Bebzat ean'at hayabmn 23 lnd 
)'JI dönümllnün tea'it edileceğini 
ifittiği zaman memnun olnıuı ola 
gerektir. 

Kendisini ıon dera ol.ırak 
ipek filmin ıııelecilor için 
hazır?adıjı bir tomıilde gör
dUm. Be)aılaıan 11çlan •• çizgl
lerle dolmıya baılıyan yOzU ile 
bana ihtiyarlamaya baılamıı ıibl 
geldi. Fakat o ban .. : 

- Her Yalnlki aibl ıenclm, 
diyordu. 

Kendiılnl: 
- Meırutlyetln ilk fOnlerln• 

de bir mektep temıilinde illa 
defa rol aldığa gDnden, 

- Balkan muharebesinde a&r

tına üniformayı takarak ıöonllD 
gittiii günden, 

- Darülbedayü teşkil için 
lıtanbula davet edilmiı olan 
bliyilk Franaız aan'atkin ( Antu
tao ) ın bütnn namzetleri g6rdllk· 
ten sonra ( Muhsin ) ile (Bebzat) ı 
seçerek: .. lıte sizin için istikbal 
vadeden iki çocuk ., dedlji gün
den beri tanırım. Fakat 1&n'at 
hayat nın 25 inci yıl dGnOmOnl 
tes'ide hazırlanması mOnaaebetile 
kendisini tebrik etmiyeceğim: 

Bana hayatımdan yirmi bet 
1enesmın daha ekıildiğinl ba
t rlattL - Ali Ekrem 

-===:====================::::::=-
ihtifal 

16 Mart Şehitleri İhf falinin 
Programı Hazırlandı 
latanbul Halkevi Reisliiinden: 
16 Mart ıebitleri ihtifali her 

sene olduğu ıibi bu Hne de 
Eyüp'te aşa;ıda 11rasile yazılan 
program dahilinde yapılacaktır. 

1 - Mtıftll Efendi tarafından 
okunacak TBrkçe bir dua •• 
fatiha ile merasime baflanacakbr. 

2 - Fırka ve Halkm namına 
HalkeYinden, Şehir namına bele· 
cliyeden, Gençlik namına Milb 
Tllrk talebe birliila~fiD birer zat 
s6z a6yliyeceklerdlr • 

3 - Muz.ika matem havam 
çalacakbr • 

4 - Bir alkerl mOfreze llç 
defa ha•aya manene fifeji ile 
at•t edecektir • 

5 - Resmigeçit yapılacakbr. 
Da•etlilerl g&tUrmek için saat 

(13) t• köprllnOn Haliç iakeleain
den bir •apur hareket ve mera• 
sinıin hitamuıda köprUye avdet 
ed~c.lctir. ihtifal baaebile bu 
perıonıb• Halkuiııde mutat kon
fer1&1>a 1eri.otyecelııtar. 

+ 
Hallce.vi btı ilıhf al Jçi• t•hr~ 

mlıdeki nı•b'uafarı 'e lı•1ır c .. 
ıniyeUeri idare be7et!era11l da··•t 
etme1' Lc.Jit. 
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Bu maddeye göre mUcrim, 
ifınbın mahiydtino g8ro, on bet 
sene kllrek veya idam ceıasilo 
tecrim edilmek IAzımgeliyordu. 
Gayri ihtiyari Ye titriyerek 
ıordum: 

- Madam, bu çok mObim 
Na11l aldın? 

- Siz plAnları tetkik eder-
ken, b~n de kitaplara bakarken •• 

- Fakat S.- Bey bunu nrar
da yerinde bu!amaxsa.. bizden 
fllphelenmez mi? 

- Sayısız kAğıtlar içerisinde 
çok lısiz olmalı ki bunu arasın. 
S... Beyin evinde mahrem ye 

mühim olmayan ne varkil 
Greta'mn cllr'eti beni fena 

halde ıar mıya baılamııtı. Ben 
neler dllşünUyordum, netice nere
lere gidiyordu? 

Birkaç gUn ev•el Yunan .lstlfı. 
barat ıefine harıl, harıl, yazdığı 
mektuplarla birçok haberler Je
tiştiren casuı kadın, timdi de 
en mühim bir vesikayı dnpedUz 
çalmaktan ve bana göstermekten 
çekinmiyordu. 

- Bunu emin bir yere aak
lamn k llz.ım, dedim. 

- En emin y r, benim çao
tamdır. 

Çantasanın içindeki huıuıl ter-
tlbath gidi ve ancak bir eseri 
cedit kAğıdı ı·ğdırıhıbilecek ka· 
dar kllçUk göıUnU gösterdi Ye 
illA ve etti: 

- Bunun yeri burasL 
Gr ta'nan elino iade ettiğim 

;;e!llika, buruşturulmadan esraren
giz çantan n gizli gözilne yerleJ
tirildi. Bu muhavereden ıonra 
iki gUnlUk masrnflarımızın tes• 
bili için masanın baıına otur• 
du1<. BUtan mnsraflaumızı, uşağa 
verdiğim yirr..ıi liraya kadar 
birer, birer göstererek yaz.dık. 

bitince: 
- Bakalım bu u~ağı kazana· 

bilirsek.. Bu ve ikalarm p k 
çoğunu buluruz. 

- Uşak hem çok genç hem 
tecrübesizdir. Kolayca elde edile
bilir, çünkü ışın ehemmiyetine 
akı l erdiremez. Bununla beraber 
ufak bir boş boğazlığı bizim için 

l<1i neticeyi verir • 
- Para kuvvetile buna mey

dan bırakmamaya uğrnıacağız.. 

* 

Burada yarım saat kadnr 
kaldık, lbale şartnamesinin değiı· 
tiğf, mukaYelelerin hazırlanmakta 
olduğunu öğrendik ve yine Greta 
ile birlikte otele döndük. 

Öğleden onra gelecek olan 
uşağı beklemek Uzre yemekten 
sonra otelde kalmak mecburiye
ti vardı. Uşağı benim yaln ı 
görmekliğimi muvafık gördük. 
Bunun üzerine Greta: 

- Ben yalnızlıktan sıkılırım. 
O halde bu müdd t zarfında 
ben de (Lili)yi ziyarete giderim. 
D dL 

- liangi (Lili)yi Madam? 
- Canım ıu (Merkez bar)da 

çalııan Macar dansöıUnU, 
- Böyle bir zamanda bula• 

bilirsen pekalA, dedim. Saat biri 
geçmifti. Casus kadın, Aukara· 

nın meıhur Macar dansöıünU 
ziyaret etmek üzere benden ay• 
rıldı. Bir az daha oturduktan 
ıonra, otelin alakadar memuruna: 

- Beni arayan olursa, odam 
haber getiriniz, dedim ve yukarı 

çıktım. I 

Gretaam dansöz (Lili)yi ziya• 
ret etmek için ayrılması, fikrimi 
işgal tmiye baflam ştı. Bunda 
da gizli ve .kafirce bir maksadı 
olup olmadığını düşünürken oda• 
mm kapısı kısa fasılalarla vu· 
ruldu. 

- Buyrunzl 
Otel müstahdemlerinden bl· 

risi idi: 
- Sizi birisi ziy:ıret etmek 

istiyor efendim. 
Buraya getiriniz, dedim. 

( Arn .ai t v u ı 

( Da9tımı.h l iucı sayfada ) 

ileri sürmekte ve bu!lların, dünya 
ıulhunun korunmaaa için todil 
edilmesini isteme kt dir. Yarı 
reımt İtalya gazeteleri ltalya'nın 
bu maksadını anlatan yazılarla 
doludur. 

En mühim İtalyan ıraıeteleri 
ıon zamanlarda Triyanon mua· 
hedesinin • Macar milletini ezici 
bilkUmleri taşıdığım, bu baksııl ığa 
nihayet verilmesi için bu mua• 
bedenin üzerine Unger çekilmesi 
IAzım geldiğini açıktan açığa 

yaz.ıyorlar • 
Hitler ıon intibabattan mu

zaffer çıkınca M. Musolini İtalya· 
nm Berlin sefirini Hitlero gön· 
derdi ve onu tebrik etti. Siyasi 
meseleler arasına sıkışan bu son 
hadiao bütün diplomatları dU
tündUrmekten az.ak kalmadı. 
Diplomasi hayatında M. Musolinl· 
nin ihdas ttiği bu yenilik &adece 
bir nezaketten ib&ret olmasa 
gerektir. AıikAr olan ıey şudur ki 
M. Musolini Avrupa siyasetinde 
bir rol oynamak niyetindedir. 
Fakat acaba bu rolO oymya• 
bilir mi? 

Almanyadan yayılan haberler 
lngiliz efkArı umumiyesini endi
şeye dDşUrmektedir. lniilİZ ga• 
zetelerl Almanya bAdiı lerinl 
ehemmiyetle takip ediyor, bUkQ. 

iki günlük vaziyeti anlamak 
için bugün ticaret maksadile 
konuştuğum Sadi ile Nedim 
Beyl•ri ziyaret etmek znrurl idi. 
Hakkım zda uyanabilecek bir 
ıllphe tehlikesine karşı, bizim 
yegdoe müdafaa silahımız, bu iU 
tüccar ile olan mUnasebetimiıden 
ibaret idi. 

'YA[~I KJ 1 
Vakit zevale yaklaş yordu. 

Grela ile birlikte Nediıo ile Sadi 
Beylerin Soğan pazar ndaki yazı· 
hanelerine gittik. 

Sadi Bey bizi göriince: 
- O, dedi. Ne iyi oldu. bi:ı: de 

ılıc ~el meyi tasarhyl rduk. 

il 

••• iHTi 

metten sulhun tehlikede olup ol
madığını aoruyorlar. lngiliz hUk~ 
m ti, gerek Almanyadaki ılyaıl 
değişiklik karşısınd , gerekı 
ltalyanın Alman siyaıetino tar f.. 
tarhk tmesi hakkında imdiye 
kadar hiç sesini çıkarmamıştı. 
fngiliı kabinesinin bu ıDkiiU 
vaziyeti çok manalı görOnllyordu. 

Fak at yukarıya koyduğum02 
telgrafları okuduktan ıonra logil
tere hUkiimetinin, silAha aarılmak 
istiyen dovletlero karıı politika 
hareketine geçtiğini anlamakta 
güçlük çekmiyoruz. Diğer taraf
tan F ranıız Başvekili M. Daladyo 
evvelki akşam s8ylediği bir nu
tukta oöylo diyor: 

"İngiltere baıvekil •• hariciye 
uaz.ırile konuştuktan sonra lngiliz 
nazırlarının Avrupanıo vaziyeti 
hakkındaki durbinJiklerini daha 
iyi takdir ettim." 

lngiltere hUkumetl muahedo
lerin değittirilmesine taraft rdır. 
Fakat bu değiştirilme iılnin silA
b~ sarılmak suretile yapılmuını 
hıç ileri sürmemiştir. 

Son telgraflardan çıkan mana 
~udur: fngiltere ıre FrRnsaya göre 
Ualya hUkdmetinin, eilAb aan~ 
mak Jstlyen Almanyanın ıiyase. 
tini iltizam etmeıi dünya ulhunu 
tehlikeye koyabilir. 

Bu sebepledir ki M. Makdo
nald'ın Romeda söyliyeceği ıöıler 
M. Muıoliniyi her halde dllfllo
dUrecektir. - 11- 11-

Sulh Havası 
Balkanlaı d \ Lekesiz Ve 
Devamlı bir Vaziyettedir 

Sofya, 14 - Yan re mi La 
BUigari gazetesi, Bulgar hOkOme
tin~~. daima ıulh siyaseti takip 
etbgıni yazdıktan ıonra diyor kh 

" - Türkiye Hariciye Veklll 
tarafından Atinaya yapılan ziya• 
relin tevlit ettiği tezahürat fikir
lerin inkişafı noktai nazarından 
çok kıymetli bir işarettir. Bun
dan böyle milletlerimizin mDşte
rek menfaat bu usundaki 9uuru
nun ilerilemekte olduğundaq ar
tık luıtiyen şOphe edilemez.,, 

Yugoslavga'da 
Yılanlarla 
Mücadele 

Belgrat 14 ( A. A. ) - Ohrida 
gölü kıyıs nda Struge köyUnde 
bir bahçede çalışan iki işçi, için
de 100 e yakın enferek yılanının 
çöreklenip uykuya daldığı bir yu• 
vaya rastlamıştır. Yılanlar iıçilere 
sald rmışlardır. 

Yılanlardan 48 i atdürUlmu, .. 
tnr. işçilere birş y olmamıştır. 
Ertesi gUn işçiler, yine o bahçede 
daha kalaba) k bir yılan yuvasile 
karı )aşmıştır, bu sefer 187 yılan 
öldUrmlişlerdir. Fakat işçiler oka
dar yorgun ve dermansız düşmüş
lerdir ki, bu mUcadeleden vas 
geçmiye mecbur kulmışlardır. 

lıçiler bahçe sahiplerinin iki 
knt gündelik ver•nek istemelerine 
brıkmıyarak o bahçeye bir daha 
ayak atmam •şlardır. 

=:--:=======e::::;:a 
(Bahçe mevsimi geldi 

Bahçenizin tarh ve tanzimi 
meı1simi gelmiştir. Yeni usul 
pltinla şık bir bahçeye sahip 
o/mal(. ve geni nevi çiçekler, 
güller, karanfiller tedarik 

1 

etmek istP.rseniz lstanhul 
Şamlı Han 10 No da Fenni 
Bahçevanlı~ MılessestJsine 

L- nıürac.ıat ediniz. _j 

; 



~ON PO~TA 

~eni M Üsabakamıza Giriniz Çin -Japon ı cırbınde Çin
Tllrk Dili Tetkik Cemiyetinin 

açtığı anket münasebetile " Son 
Posta " karHerl ara1 nda faydalı 
bir müsabaka tertip elti ve bu 
müsabakada kazanacak olan ka· 
rilerindeo: 

Birinciye: 100 Lira 
ikinciye : 75 ., 
Üçllncüye : 00 " 
Dördüncüye : 25 ,, 
Aynca 100 kario de kUçOk 

l»lrer hediye takdim etmiye karar 
~erdi. 

Müsabaka mızın Şartları 
Okuyucularımızdan ricalarımız 

ıunlardır: 
1 - Türk Dili Tetkik Ce· 

miyetinin hergl'ln vereceği keli
meler gazetemizde üç haneli bir 
liste balind~ neıredilecektir. 

2 - Karilerimiz bu listelerde 
gördükleri kelimelerin mukabil· 
lerini hizalarına yazarak bize 
illnü gOnüns göndereceklerdir. 

3 - Bu sureti~ matbaamıza, 
gelecek olan yekdiğerinin ayni 
6ç haneli listenin bir nüshası gaze
teye girmek üzere ayrılacak, bir 

nUahast dosyamızda saklanacak, 
bir qilsbası da. cevaplar gazeteye 
giremiyecek derecede çok olduğu 
takdirde doğrudan doğruya Dil 
Tetkik Cemiyetine ıönderile
cektir. 

Müsabakanın Devamı -
4 - Dil Tetkik Cemiyetinin 

anketi Ye bu ankete tlbi olan 
Son Puata'nın mllaabakuı (90) 
giin aürecektir. 

5 - Bu mOddetin hitamında 
cemiyet kendisine •erilen ce•ap
lar arasında beğendiği kelimeleri 
bir kitap halinde neıredece ktir. 

6 - Son Poata bu kitabın 
neşrini müt\?akip kendiıl vasıta
aile cevap veren beher kariinin 
kaç kelimesi kabul edildiğini tet
kik edecek ve bu sabada en çok 
çahşmıı ve muvaffak olmu' olan 
karilerine ı ra ile mUkafatlarını 
verecektir. 

Mükafatlarımız 
7 - Gazetemizin müsabaka

ya iştirak edecek karilcrioe ve
receği hediyeler fonlardır. 

En fazla kelimeal beğenilmiı 
olan karie 100 Ura. 

Fazla kelime bf\ğendirmekte 
ikinci gelen karie 75 lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 
Oçilncü gelen karie 50 lira. 

Fada kelime beiendirmekte 
d6rd0nc0 gelen karie 25 lira. 

Fazla kelime beğendirmekte 
beıinci relen karie 10 lira. 

Liakal onar •elimui kabul 
edilen ıoo kario de ayrıca ıüzel 
birer hediye verilecektir. 

List~mizi Kesiniz 
ikinci liıte bugtın neşredll· 

miştir. Karilerimjzdr.n bu Jiıteyi 
keserek imkln niıbetinde doldur
duktan sonra bize g6ndermelerıni 
rica ederiz. 

Dikkat 
Karilerimiz laergün neşre· 

dilecek olan kelimelerin hep
sinin de mukabilini bulmak 
mecbul'igetinde deği/dfr. Kaç 
kelimenin kaışılığını bulur· 
larsa galnız o kadarını gazıp 
görıdt:rmeleri kil/idi,. 

ikinci Listenin Karşılıkları 
Dil tetkik cemiyeti tarafından 

neşredilen ikinci listede yazılı 
leHmeJere §U karşılıklar gösteriJ. 
miştir. 

Dahil = Cimri, Nekes, Pinti, 
Kurnaz, Sıkı. 

Bahis = Konuşmak, konuşma, 
eşen, söz gelişi, araşLırrna, anlatma 
eöz etmek, öğdül kalmak. 

Bahu us _ En ziyade, başlıca, 
ayırt ediler~k, ille, hele. 

Baht = Ahnyazuı, bakalım 
ka§gaıuuza ne çıkar, baht, talah, 
kut, 

Baki= Kalırlık, kazık kakmak, 

Dil Tetkik 

'aroluıı, geri kalan, kalan, son 
kalan, gerİ)e kalnn, artar, kökle
oen. 

Bais = Yapan, olan, yol açan, 
gönderen. 

Bakire = Kız oğlan kız, kız, 
kızlık, (Hakir) } ... rina işlenmemiş, 
eJ d ğmemiş denilir, 

Baliğ = Ergin, eri~, yetişkin 
ulaş. ulaşmış, ermiş, ergün, tutar: 

Batıl = Uydurma, boş, yalan 
yanlış, kof, işe yaramaz, sası. ' 

Becayio = Yer değişme, aktar
ma, istekle yer değişnıe, değiştirme 
dcğişmA, değiştirmece, ' 

Cemiyetınin Anketi 

Bedbin = Kötü gören, kötii 
görüş. fena gören, kara görü~lü. 

Bedel = Kar~ılık, değer, tutar, 
öktü (üktü) deri (tt:riı 

Beden = Gövde. 
Bedevi = Çol gezincisi, çöl 

adamı, göçebe, köylü, çölde, dağda 
yaşıyan, yöriık. 

Bedi = Güzellik, yoktan var 
eden, güzel, görülmedik. 

Bedihi = Belli, açık, apaçık, 
besbelli. 

Beis = Fenalık, olabilir, zarar. 

MUnasebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
No.4 No.4 No. 4 

Anpça n Acem< e 
Kellm.ı.r 

Çare 
Çehre 

1 ı Ara"• ~e Acenıce ı 1 Arapça •• Acemff ı 
Tılrkçe Mulı.abllleri l\eHmcler TDrlıçe MukablUerl Kelimeler 'lllrkçe MWıaWHerl 

Çelenk 
Çemen 
Dafia 
Dagdaga 
DAhl 
Dair 
Daire aTilr'G ... 

naJarUe· 

Dava 
Debdebe 
Debıet 

laim ve sarih adres 

ıa .. naul Aalıye Mah~emeal 

it inci Ticaret Dalrealnden: Ala· 
eakh Mehmet Efendi tarafından 

borçlu Haa1rc:ılar c:addeainde Çunl• 
cılar Hkatında 21 numarada mukim 
kebapçı Mehmet Fahri Efendinin 
kendiılne borç'u hulunduA-u 215 Türk 
lirasını inkAr eylemesine binaen bu 
baptaki ıt:razın ref'ı talep o'.unmuı 
ye medyunun ikametgahına glSnderi· 
len dnetiye ise mu maile) hin maha U 
meak6ru terkedip elyeYm bir aemtl 
meçhule ıiıt ği mübaıir tarafından 
Yerilen meıruhattan anlaşı lmııtır. 
itirazın tetkiki lçJn muhakeme 3 a 4 • 
933 pa:urteai aaat 14 • talik edil
mittir. Borçlunun yeYml mexıdlrda 
mabkem•de hazır bulunması ve Hu· 
kuk uıu O Muhakeıuclerı Kanununun 
509 uncu maddesin• tevf kan b.lcüm!e 
def ferini dermeyan eylemesi ve akıi 
takd rde sııyabında mua'1lelc ifa edi· 
leceği kendilinln malumu olmak 
O:zere keyf .yet ilin olun ur. 

Zayi: Sulta ııbıuot Ask rl'k ı ıbe
ıhıdon aldığım aaker veııikamı kı&) bot
tim. Yenısint alaca~ı mdaıı bük ıııtl 
Joktuı. S:..O doğuııılıı Mohınot Zarif 

otlu 1ııııaıl Bı.ıkkı 

• 

Çare 
Çehre 
Çelenle 
Çemen 
Dafia 
Dagdaga 
D4hi 
Dair 
Daire aTllrlU ma· 

•alarlle• 

Dava 
Debdebe 
Debıct 

isim ve sarih adres 

lAVtL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

~p~!~~~.~! 
1aat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gdibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av· 
det edecektir. 

Yolcu bileti •apurda da •erilir. 
Adreı: Yemişte Tavilzade Mu1-
tafa birader,er. T elcfon: 2221 O 

BARTjN · INEEOLU PO~ TASI 

• 

CiHATı6apM:~ı Perşembe 
saat 18 de Sirkeci rıhtım ndan 
hareketle Ereğli, Zonguldak, Baı· 
tın, Amasra, Cide, İnebolu ve 
llişe iskelelerine azimet \'C avdet 
edecektir. 

Tafılllt için Sirkeci Pa \ t poı ıt.hıonnl 

ı. "rtıınnda Mi.an ojfo Ha, Jı(o l TeL 22967 

Çare 

~=~::1c Cem en 
Dafia 
Dagdaıa 
DAhi 
Dair 

Dal.re -TUrlD ... 
-ıar.le-

Dava 
Debdebe 
Dehşet 

isim ve sarih adre• 

lat. O ınc• Hukuk Mahkeme· 
al denı t\azlı harıırnın kocası gazlı 
cctm •de dem r >olu caddesinde 169 
No: lu harıcde ınulilın AbdOssamet f:f. 
alo)bfne ikaı e eyled ~I bo9anma da· 
va1111dan dolayı mumaleyba Ülrafıu· 
daıı ve ilen nrıuhal eurcıtınln muma· 
lleyh Abduıı auıet efendinin aemtlnfn 
meçhul oluı 81 ıdan dolayı tebliğ ey 
lemed'jti n.ahallcsl muhtan tebl ğ 
meıııurunun. taht. resfndcn anlatılmıt 
''C mUftodınlrı ılfi'ltın tebligat irr !llJ 

talarrUr etınft oldı ğundan mııhkt'me 
divan han es ne talik edilen anubal 
ıuretine tarihi tlAndan itibaren on gfln 
ı.arfırıda ce' sp Hırflmediği , e ye'< mtı 
talı, kat ol rnk tı in olunan 17 4 S3 
{I z.arteal ~UııfJ fla&t on ilç buçukta 
lataııtıul A Iİ) rualıkeınoı;I G ınc1 ı u· 
kuk daıre lnd 1 Latı .,. l cut ed im d ğ 
takdirde t h 1-ahn gıyaben ıcn cdı-
1 r •ı malu u ık Oz.ere k<'yfı) et 
J ırı r 

L.aJ \ • t> er ik t 
du .alliağı n ı r hıı:ı ' ıı kauu Z..1) ı t· 
Uııı. ~on ıuııi a ac. ğırndan hOkınO 
)Ok ur. 

, O;) loğ ımlu Mıtro ıt lı 
H 8 n l enı oğl ı Emin 

liler Taarruza Geçtiler 
Japonların Pekin'i İşgal Fakat 

Etmesinden 
Şankha1 J4 - Alınan haber

lere göre Kuyevku •e Sifenku 
da muharebeler bllttın tiddetile 
devam etmektedir. Jeoeral Kuan 
Sin Çenin yaralanD111 olduğu 
ıöyleomektedir. Diğer taraftan 
Çin'lilerio, Jebol'de Japonlara 
karşı mukavemet gösterdikleri 
bildirilmektedir. Ayni zamanda 
Çin kıtaalarının mühümmatlarımo 
bittiği de s6ylenmektedir. 

Çın•.uer lıerJlyor 
Jehol 14 - Çin'Jiler Sifeo

ku'daki büyük ıeddi aşarak Je
bol topraklarına girmişlerdir. 
Çin'liler iki ıaatlik bir çarpıf" 
madan ıonra bir Japon müfrez.e
aiodo 35 kişi öldürmfi§lerdir. 
Neticede Çin'liler 150 ölO ve 
mitralyözler, toplar. bırakarak 
kaçmıtlardır. 

ÇJn'll:ertn Neticesiz Bir Taarruzu 
Harbin 14 - İntizamsız Çin 

kuv•otleri yeni Mançuri'deki Ja-
ponlar için endiıe uyandırmak· 
tadır. Gayri muntaum bin kiıi
Jik bir Çin kuvveti, Tunginı 
tebrinde Japon garnizonuna 
teca•Ga etmitlir. Çin•liler, aaat• 
lerce devam eden bir muhare
beden aonra birçok 6111 bırakarak 
geri çekilmiftir. Gayri muntazam 
diğer bir Çin kuneti de, Şarki 

Korkuluyor 
Ma~çuri'deki Suifen'e taarruı 
etmiıter ve •j'lr zayiat • püıkllr· 
tnlmüılerdir. 

Pekln'•n lf gall Korku•u 
Pekin 14 - Siyaal mabafil, 

Çin'lilerin mukabil taan'Uı.a yel· 
tenmelerinin Japon'lara Pekin'j 
işgal etmek fıraabnı Yenneıindea 
korkmaktadır. Nankin kıtaaları 
Pekin ve civarına akın halinde 
gelmektedir. Bu kıtaalar, Şimab 
Çin'dcki kıtaalan kuvvetlendir .. 
cektir. 
Milletler Cemiyetinin komlte8I 

Cene'fre 14 - Çin· Japon 
ihtilafını takip etmek Ozere 
Milletler Cemiyeti f e-vkallde 
meclisi tarafından vllcude getiri
len 21 devlet murahhaslanndan 
mürekkep olan komite buglln 
toplanacakbr. içtimada bühaua 
ailAblara ambargo konmaaı meae
leai g6rOşDlecektir. Auıerika ko
mitenin çalıımaaına ittir ak 
edecektir. 

Slllhlara Ambargo 
~ondra 14 M. HaldYin, 

Uzak Şark'a 16nderilecek aillb
lar llı.erine konan ambargonun 
bogOndeo itibaren kaldınlmıı 
olduğun~ çllnkll diter devletle
rin lngilterenin llu hareketini 
takip etmediklerini ~ylemiftir. 

•• 1 ••••••••• 1·····················: ..................... , .. 
l *. R A D Y O f • ....................................................... ~.!... s ı 

15 Mart Çarşamba ı 
İataııbul - (1200 m.) 18 saı. 

(Mur.affor B.), 18-45 Or eıtra. 20 H.ı· 
mtyet H., 20.SO M 'bmure H., 21.80 
ajans, Borea, saat. ayarı. 

Ankara - (11)38 m.) 1?.90 • 18.80 
.An'karapılae Orkegtrası, ı 8- 18.40 
Orkf'stra, Ouverture l..uclo Silla, Sult 
gotfllon, andı1nte sonad. 18.40 - 19.10 
grıımolon, 19.JO - 19.40 dane musikisi, 
19.40 - rn.ıo gramofon, :::o.ıo &jarıı 

haberleri Te hava raporu. 
VarfOYa - (1411 m.) 18.15 p1Ak, 

l 7 keıa, 18.05 konferans, 18.20 plıık, 

19.25 hafif musiki, 21.05 mandolin 
orkcstraeı, 22.10 haberler, 22. u; piya· 
no konseri, 23.20 daua muıikiıl. 24 
caz.. 

Pe~t• - (650 m.) 18.35 aıkerf 
mueUli, 20.85 cBank Ban• lıimll Oç 
perdelik opera tem ili, mtıto Lktben 
Hungarya otcllndın, lmre Magarl St. 
gan takımı. 

Münib - (532 m.) f0.85 askeri 
konser, 21.!\5 oıUsababe Ye saire, 29 

p'Ak, 2S.2~ haberler, 23.5U gece 
konsorl. 

Viyana - (517 m.) 18.15 Vala, 
operet, opera parc:ı.ları, 1O.15 mOsa· 
bal eler, 20.40 Brahmcı'ın cscrlcrlndeo 
orkestra mue kisi, 21.40 Ba·tscıb ken· 
dl ecıerlerlnden çalıyor. -S.H> mU a· 
balıe. babuler, 28,40 taganııili taı· 

baı d 
M lino - Torino - Florenaa 

19 taıraııoi, 20 p'Ak, 20.85 balıer· 
Itır ıı ~k kahve konP.eri, 70.40 oda 
kor teri (Maeeen~t, Looncna!lo, M.i· 
caııııi), 2l.S5 piy•a, 28.85 piyeıı• f8.30 
dlak, 24.10 caz.. 

Prat - (487 m.l 20 haberler, 
20.10 yeni ıılAklar, 21.05 Srııotana 
kon er aalo ıu rıdan nakle ı SoU.t f!&· 

natU.rlıın lttlrakile filbarmonik kon· 
eer (G ıch, B etboven). 

Ro ı a - (4n m.) 18.85 u~ı.ııı ili 
kon r O hal erlor, 21.45 •Ko"ancl· 
r a• eııı lı M 118!1org ky'iıı OJ nae (ıe
t rahat r<l • lı b t. r), 

llükr ·ı - 99' 
ı k l Rad) o Orke tra 
2 ko cıorı, • t, 
k cı ı, l .~O pl~ano k 

Brulau - (3:..ö uı.) 17. 5 bır pi· 
) a.ı < ılo "- ı.. m111"ahabe, 21 ıııuıiikilt 

sıl ~HU ı11kı dııı~l.ır, ~..ı llerlıo· 

16 Mart Perşembe 
Varıon - (1411 m) 13.25 pflk, 

13.40 filharmonik konırr, 16.80 pllk. 
18 oda nıusilliıi (pllk ile), rn.:?5 hafif 
nıus ki, 21.05 hafif musl\i, f2.SS 
•Remeo ve Jul'a• isimli Sha eıpe
ar'm piycıi, :?8.15 eaı, 24 caz . 

Peıte - (55J m.) 18 3:'> plü, 
19.!.,tl konıer, 21 Stüdyoda bir tem
ıll, 2:?.45 haberler, mOteakıl on Slgau 
musikisi, 24.IS caz tA~annfli). 

Mllnih - (53.? m.) J8. 15 konser, 
20.10 Sbaekeıpear'm @.'fifteled tf pr· 
kılardan, mOaahabıler, 21 Stokbolm' 
dan na lon l1Vcç musikisi, 21.Sl 
Viyana tak mı konı ri, 22. li> Solilt 
tsıgannill kon er, 23.25 son habuler. 

Viyana - (5•7 m.) 17.65 Sopran 
mugaun ye lvıı.noviç'in ittirakıld trio 
konser, l {}.05 kadın saati, mo~ababe, 
21.05 Stokbolm'dıı.n İsveç. halk f rkı 
ve musikiıi. 21.35 lıveç opora musi
kisi ıStokbolm'dan), 2~.M haberler, 
23.25 tagannili caı. 

MılAno • Tor no - F1oreo1a 
18.15 Radyo Orkestras, ~ pllk, 

!.0.S5 plAk, haberler. 21 haberler, 
p11k, mtıtoıı.kıhen • imon Bocearıeg
ra• isimli Verdi'nin operası, i tfra· 
batlerdo mOsahaboler). 

Prat - (4~7 m. l 8.53 pili<, mQ· 
sahabe; 20 haberler, ders, 2ı. 10 Eme
tana.'nın halk şarkılarınd n, 21.4~ 

Be tlıoYen 'Jn keman sonatlarından 
(piyano koman), :1:2. 16 Brfin 'dan mu
ganniye KubikoYa'mn it irAkılfl h11.lk 
kon eri. 

Bükr•t - 394 m.) ıs p ~. 1-' 
plA ·, 18 karııık koneor, 10.l > dc'a 
mı, rn:ı5 Ferarinfn opera tomıull. 

Brcılu - 3:.5 m.) :lt • tokbolm' 
dan uakil, 21,40 monolog, : 3.05 ha· 
bt,rler. 

--- TAKViM == 
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t5 MA T 933 ı. 
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