
·MUSEVi KATLİAMI VAR 
On Üç Yıl Evvel işlenen Lehistan 'm Silezya Kısmında 
Facianın Yıldönümünde... y ahudilere Hücum Edildi 

Dün 16 Mart Şehitleri Bir Daha 
Tebcil Ve Taziz Edildiler 

DiıaW ,.,,,., ... ,,. ,,.,, .. 

TakYlmta· ... ki ,.pnia ( 181 miacle taflJ01'81. a. .... ,.ı. 
Mart ) tarilaial sfWer17orda. 18 dlalml dla ıelarimiscle lae1ecaala 
Mart, ıa ,.a enel kahpece iti• bir lhtifal ile bir dahı hıbrlanda. 
... bir fac.:iama rıldlalmldllr. K.ıdwamaa ..Wtltrir'• ~ 
_..,..... l.ıtaaW ....... uJ. latirat.atsllllarüaa iaaar sldDcll. 
rınına uğradığı ıımı• lrahrıman ruhlarına fatihalar ıladerlldl, 
mebmetçilderimia yataklarında mehmetçiklerlmiı bir dılaa tebcil 
alnglleamitl•r, tehlt edilmlıter- Ye taziz edildiler. 
dL Şelı&ade bqıDda lflenea ba · DDnkD ihtifal, Halkewl tara-
faciaaın acıaını el'a1t ylirekleri- C Denmı 9 unca aayfada ) 

Birçok Ölü Ve Yaralı Var, Bütün 
·Yahudi Mağazaları Yağmaya Uğradı 

Parl-. J7 (Haaual) - Lehi.- ı · J mlyetle kartılanml.Jbr. MuaeTile~ 
tının Yukan Silezya lııımında den birçok 116.ler •• 1aralalar 
Yahudilere lcarp kanla tecariz• bulunduğa haber Yerilmektedir. 
lere airifildiği hakkında buraya Varıo•a, 16 (A. A.)- Yukarı 
çok heyecanlı haberler gelm .. kte- Silezyada klia ZiYif ıebriade 
dir. Bu teca.Uzlerin Yukarı Sile> Yahudiler aleyhinde birtakım 
yanın Alman ahalisi tarafından kargatalıklar olmuttur. 
tertip edildiği &ğrenlldikten aonra Zlataa • Miaota•da tahrlkltçı-
muele bir kat daha mllhimle,. lar taraf.adan ıeYkolunan kalk. 
miftir. Verilen tafalllttaa çakan- Y abudilwe alt matualan tahrip 
lan manaya ıare, Yulran Silezya etmiftir. 
Almanlannıa reDİf mikyuta bir Ajcza kuaba11ada aabıta ille• 

Y abadi katliama t•bblldade murlan, birtakım DlmaJiKileri 
bulaaduklarına inanmak iham datıtmakta olduldan bir aarada 
1r•li1or. AlmanJada MuaeYI aleıb- bir b~yduda ateı edilmiftir. 
tan olu Hitl f •--- iktidar Barçok 1arala Yardır. IJlo• 

. er ır ... ımD .. hriade 10 maj'ua talarlp edü-
•••kilae teçaaeaile birlikte sallar miftlr. 
ede• bu baı. lalcliNI• .ı,uı W1tldıae c,__. ,,.,., Şimdi,. bdar 83 kiti temi 
mahafdcle aoa derecede ehem- il. l11ıa MNWd ( O.nma 9 uac• u1lacla ) 

B~i-~~w Oçe Mi Ayrılıyor? 
•• 

Bir Kısını Avukatlar Beyoğlu Ve Uskü-
Şarkta Bir Haftadanberi dar' da Yeni Barolar Açılmasını istiyor 
D d K Y latanbul Baroıuna menıup 1 arma an ar agıv yor awkatlllf ~ra11n~a Ye ~ilbasaa 

avukatlar ile inzıbat mecbıi ara-
. - a:nda çıkan birtakını lhtiliflar 

Soğuktan Bütün Vahşi Hayvanlar Ozerine inzibat. Meclisi reiıi Ye 

U K S ., ... J • .A K J azalarının hepbırdea latifa ettik· 
yuştu, oyun ~lU eri Ç a dı lerini haher ••rmiıtik. Bu istifa 

hAdiseıi karfısında ibtillfların 
halledilmesi için çalıtılmaktadır. 
Fakat bize yerilen malt\mata g&
re lbtil'lflar ,On geçtikçe derfa. 
leımekte ve birtakım aynlaklara 
yol açmaktadır. Mevauk bir 
membadan 6jrendlğilllize göre, 
awkatlardan bir kıınıı · yeni bir 
baro teaisl için teıebbllae girir 

~.,. .....,.. ,.,.ıı hlul•rl•lz4• Bltlq 
il"" 17 ( Huual) - Ba laa- lapardanamu bir bale plmftl•,. 

nllde alb ,an enel J•lmıya dlr. Ka7IDler ba fıraattan latlfade 
ba9lı7a11 kar el' an bitin fiddetile ederek, tarlalanm n ekinlerini 
deYam •tmekt•dlr. Kar alb tin uman ıaman tahrip edea 7abaa 
ıecell " gOadllalll biç durmadan domuzlarile mDcadeleye kmı 
Ye dinlenmeden 1atmıtbr ~· lardır. Birkaç klylD ild D P ..!; 
1•imaktadır. Her taraf kalın bar içinde kazma baltalar ~ 
beyaz tabaka ile lrtOlmtııtOr. Kar . •e • yllz 
tab k kal 1 ..._ ba 1 elhden faıla 1aban domuzu &ldor-

a amoıa ın •• zı yer er- mlltlerclir. Ha7yanlar •oluk 1~ 
de bet metreye kadar çakmakta- ınndea kıpırdanamadıldara için 
dar. Fakat. YUaU olarak tamam koJaylalda 6ldOrlllmektedlr. Fakat 
iç metredır. Blltlln. JO~~ kapan- deYamlı kana fena teılrlerl de 
mlf, maYuale kuilm11tır. Dağ- yok dejildir. Ba yDıden ot Ye 
larcla •• ormmlık yerlerde bu- aaman ııkıntau da bq 11.ttermif-
laua nbp laa1•aalar, ıoiufwa tir. Bir miktar koyan aclaktu llcldeti... taec··a .,....... hW oı-.tar. - K6pil ~ 

mitler, batta banlar kendi ara
larmcla bu h111Uata kon111malar 
bile ıapaueJardar. Ba lconUfmalar 
arumcla bala ankatlar l.tanbul 

,.,_,,,, ....aıı,,,. • .-. 
baroıuadan aJfıbp pmdilik 
Oıklld•r •• Beyotlu kaulanada 

Müsabakamıza Giriniz 

Vatana Hizmet Etmif Olursunuz 

Birinci,. ( 100 ) lklnclre ( 7& ) UçUncUye ( SO) 
clörclUncUr• ( 28 ) llra, arrıca ( 100 ) kari• de 

birer hecllye verllecektlr. 

· U.telerla h...,.., hatta tek kelime ile doldurularak gllDD 
aDDllne matbaamau glnderllmeal llzımcbr. 

Altuae. lı.ı.ı r. D. T. c ... 1,.nru1.,., K•,.,ılılcluı u1UU1eak tutıpça 
N /anfG lcell-.lerl11 elhıacı lulul "'""': Fael-. Falıi,, Faları, 
Feld•1 Fail, Fal•, Fa•I, Fetilı, Fuıl, Fazil•t, Feci, F.cir, Fek 

ilk cevaplar 11 inci .. rta111ızda 

61r k .... ı toplah Mliıaü 
lstanbaldan •Jl'ı birer Baro tef" 
kilini mlaulp slrmDflerclir. S. 
fikir eberiyetle mDDuip n ... 
•afak s6rlllmllftDr. 8a anbtlar 
aruanda budan KacLka,tlacle 
de bir Baro tqkWal Uerl llr-
mllflerclir. Ba h......ta yakanda 
ruml makamlara •Bracut edl
lecetl haber alınmaktadır. Ke .. 
diaiJ• ı&ilfea bir muharrirlmize 
ıenç bir aYllkat fQDlan .a,ı .. 
mittir: 

.. - Baro inzibat Mecllll 
tarafından •erilen bazı kararlar 
bir kı11ml arkadqlan ıllcendlı
miıtir. Şimdilik OıkDdar, Ber 
otlu Ye Kadık&y kualannda 
birer Baro tetkili I~ teıebbU. 
ler baılamqtır. 8a kazalarda 
muhakkak birer Baro teekW 
fikri gittikse taraftar 1s ..... 
llaktadar •• 

I 



jİlalkın Sesi 
~----. 
işlerin Türklere 

Hasrı 
.K~Dk sanatların TUrk. tebu
ııırna hasrı hakkındaki kanun 
ı.aı:randa mer'iyet m<>Ykiioe 
rtr:yor. Bu bııeuıta ballıımız 

diyor ili: 
ftecmeulo Bey ( Emlnöntl Taıc;ılar 

aobğl !8) 
- Bau iflerla yalnıa TGrk tebea

eına lauredifmeal rayet dotru bir 
todbirclır. lılomteketin &s ~ocuklan 
" tebeaa ip allktea, kaııııaaçaıahktaa 
aabrap f•kerken eenebilerfn itan 
itlerden latıfade etmeleri hiç dotru 
değild•. Hl'& BeyOflunda Türk gar• 
aon kallanm11aa birahane ye gaz:. 
aolar nr. Buralarda Türk gauoa
Jaran it bulmalara pek tabiidir. 

* Sahh Bey ( Bebok cami sokak 83) 
- Dnlet, bir kanunla ban itleri 

Jalnız kendi tebeaaına hasretti. Diin-
ya buhranı karı11ında bülOn devlet• 
ler. b111aa benau üdbirler almıılardtr. 
lhl°Haa -lıürnutim s vardır. Fakat, 
lhtilaıa '4alI6k etmiyen i,Jlerde 
ecnebılere para Yermıtk bugifolrit 
lktıaat lııa delerine uymaz. Tutluklara 
ı, eri bwakmaınak iç"n Tiirk olmak 
ht yt:nlu bile nranı~ Artık göz 
boyacılıjına da tahammül edemeyiz.. 
ekmek ıfia din değiftireolerden ba 
blem!ekete hiç to fa;de reJmeL 

* Fat.iıı Bey (Kadıköy Kut«iill M) 
- BaZJ aaaatlerin yalnız Türk 

tebeasın:ı baared lmeıinden müteeuir 
olan ecnebiler Yarmıe. He' memle
ket kendi para•ır.ı ve kendi teb.a•ını 
korumak için bC:Syle tedbirler almıttır. 
Bunbntt Mai maıur pmelerl ll
aımdar. 

il 
C(jvdet s., (garun B•ltauahmet. 

pa.rk lokalllaaı) 
- Bia lııa:dram d&t ıözle beldl

yo•uz. Garson aran Cemiyetinin bi~ 
çok t•şebbibluine rajmen ecaeltl
ı~r cayır cayu ~alıt!ıklan halde 
bir çok lokantalar •• lıUalaHeler 
~i&e 1J Yer miyorlar. 

Muammer Cahil 83y Beraat 
Karan Aldı 

Holivut mecmuau sahibi Mu
ammer Cabit 8. kanunusaniaea 
itibaren Kankan isminde franaazca 
bir aDiah gazeteai çakarauya bq
lamıttı. Gazetede çıkan türkçe 
klite ylWlnden bül,cumet beyaa
namoye mullalefel edildiğini ileri 
aürerek gazeteyi kapatmış ve 
ıuele ubibiai de mabker.ıeye 
ftl'lllqtİ. Doa Aeliye Luinci Ceza 
Mabkemamdo Muammer Cabit 
Beyin muhakemesi yapdıiuftır. 
lla:ımmer Cahit 8. mldafauuu 
yapbktan ac.:nr.ı uahkeme mamma 
llakk nda ittifakı. buut karan ....... 

r 

Buğday Satıfı 
DD.a zahire bonaaına Anado

ladaa 118 yapa buğday gelmit. 
yamupk Ye iyi cins buğdaylar 
pdi kta'Of on pandan, aertJer 
de .ltJ kWUf OB J......du AbJ.. 
• fbc'. 

Din 513 balya Palatlı, Der 
~ maJa tiftik 38 kllnlft&D 
mu•11.ele gllnn&şt6t. 

Dün iki sandık Malatya afyo
DI> da on bir Jiradu aatılmııbr. 

SON POSTA 

1 

Ne Kadar Vergi Veriyoruz? 
İstanbul Halkından Bugüne Kadar 13 

Milyon Lira Tahsil Edildi 
latanbal Defterdarlıtına daha genlı bir teıkilAt 

YVilmeli hakkmda bir ta1anurdan evYelce babset
miftik. Haber aldığımıza gire Maliye Veklleti, 
fıtaobal Yil•yetinin hususiyetini göz önlinde bulun
durarak Defterdarlık teıkilltımn genifletilmeıi için 
bir proje umlamıthr. Bu projede memur aylıkları
nın ... tbnlman esau en baıta kabul edilmi.ttir. ı .. 
tanbul vilayeti dahilinde aenede vcısatl olarak 20 
miI~on. Iiray~ yakin vergi tahsil edJ!diği için yeni 
pnı.enın .tatbık uhaamda çok faydaları ıörüleceği 
ternıo eddmektedir. 

miJyoa liradır. Bu yek6n6n hazirana kadar 17 mil
yona nracığı 16ylenmektedir. Şub•t sonuna k•dar 
t&bakkuk ettirilen vergi yekiinundan on Oç 
milyon liraaı tahsil edilmiştir. Geriye kalan 
mikdarm maliye ıenelİnin ıonu olan haziran bql
langıc .na kadar tamamen tahsil edileceği Ye gele
cek seneye hiç wergi dovredilmiyeceği ı&ylenmek
tedir. 

Defterdarlık vergi tabsilAtma ehemmiyet .-eni
m.esi ve tahsilit işlerinin g On il g ünilno takip 
edilip bitirilmeai için alakadar memurlara ıık sık 
emir!er vermektedir. Maliye Vek4Ietinio projesi 
mucibince teıkilit genişletildiği takdirde Yergi' 
tahakkuk ve \anailinia hiç aksak11a bir ıekildo 
yap·lacağı haber verilmektedir. 

~eçen sene . mayıı ~yı sonuna kadar vi!Ayetimiz 
dabıhnde 15 mılyon lıraya yakın vergi tahakkuk 
ettirilmişti. Halbuki bu ıene ıubat aonuna kadar 
tahakkuk ettirilen Yergi miktarJ on beş buçuk 

İki Memurun 
Vazı/esine 
Nihayet Verildi 

Haber aldıinmza g&re Defter
darbk tarafıadan iki memurun 
YUifelerineı nihayet nrilmi,tir. 
Bu memurlardan birisi 18 numa
rab bina Tahrir Komisyona Reisi 
Talllin. diteri de 12 inci komi.
yon auandaa Nuri Beylerdir. 
Ba iki at haldnnda bir mlddet 
enel tahkik•t 7apdau7a bqlan
mqb. Son karar bu tahkikattan 
çıkan netice üzerine Yerilmiıtir. 

Kaçakçılık 
Bir Ateşçi İle Karısı 

Mahkemeyt! Verildi 
Kadılr6y0nde Nazifbey soka· 

ğmda ~O nnmaralr eYde oturan 
fimendifer ateşçilerinden İsmail 
Efendi ile refika:51 Nafia Hanımın 
Uurlerinde İnhisar memurları 
tarafından 150 defter aigara ki
t d hıtulmQflur. Diba Adliyedelrl 
f htısas oabkemesinde bunların 
muhakemesine devam edilmiş Ye 
phitleria çağırJmuı için muha-
keme baıka bir gllne b·.rakılmll'" 
Lr. Baa~ 90Dl'a Kuampapda 
GiU..._ POkaimda uturao Karan
filin meftaf ... mabalıemeaine ba- ı 
lnlmlfbr. Kanmlilia &berinde 
29.l40 yaprak •~ara klğıda ynka
laamlfbr. Dtlnka celsede muha
keme bitmit ft karar Yerilmek 
here dava batka bir ı&a• bua
kdm11br. 

Adliye IDstaşarı Rahatsız 
Acili,. Mlatetn Tedik Utif 

8. birk•ç gln enel f.t.nbula 
p1Dİflİ. Temk Utif B. rahatsız 
olduğu için Etfal Hastanesinde 
teda•İ edilmektedir, 

Milli T asarriıf Müsabaka
sında MükifatKazananlar 
On Altı Talebeye Hediye V ~rilecek 
Her ıene <1ldq. _ 
ğa gibi bu ıene 
de müll . iktisat 
ve taaarruf haf
tasıDda mektep
lerde. gOzel vazı 
mOnbakalan ya
p ılmlfh. Mftsab .. 
kaya bütftu ilk
mektep talebe
leri iftirak et- · 
mit vo yerli ma
lı hakkında her ... 
t.lebe w;traır ... 
yaz.~ır. ö6'ya-
zılar muallim •• 
mlf ettişler taf1t' 
fmdan tetkik edi• 
lerek kazananla• 
rın i~mleri tespit 
edilmi~tir. Müaa
bakada kazanan
lann miktan on 
altıdır " isim
leri tonlardır: 

Hikimiyeti Mil
liye mektep
ten J 60 Murat, 
Beyoğlu üçüncil 
mektebinden 24 
f rfan, YeşilklSy 
iUcmelrtepten 9 Yalardan ~Jan •ıra ile: Zekige, Melô.A.t, Zeki. S.dık 
Fethi, Kadık3t Murat. Nedret, Yıldız, Şttlırillan, lr/1111, Kamaran, Neri· 
yadind mektep- .an, llernlca, Alige. Fethi, Rıdvan, Hü.ai 
ten 126 Sadık. E/e'lttiıla ve liaınınlar. 
lst~nbl 37 inci mektepten 226 l yırmi 'befinci mektepten 196 
Hüsnü, Maltepe ikinci mektepten Neriman, Betildat on dokazunco 
3% Ridv.an Efeedi•erle, Büytıkada- mektepten 309 Aliye, Oakldar 
dan Mel4hat, . Kadıköytl ıeL.izin- Kırk ikinci mektepten "2 Ml-
ci mektepten 309 Yı~drı:, lıtan- veddet, Beyoğlu otuz sekizind 
bu) 25incin mektebındea 270 mektepten 150 Şehriban Huım'u:-
Nedret, Be1oğlu on ttkizinci d r.Ba Haa m Ye Efendilere lçe-
mokteptea 678 Merzuka, ttanbul risinde prB mala lbGm. ladr, 
on yedinci mektepten 150 K&. fındık, cem olmak bere OD al-
mıran, Oıkfidar yirmi dokuzuncu taşar okkaık kuru meyva 1ao-
metctenten 5-.) Ze1-iv•, 1-.tanlıot ~ıklan dağıtılacakbr. 

Mart 17 
, 

Günün Tarihi 
~------ ~ ____ .. 
Almanya Yumurta 
Resmini Arttırdı 

lhraeat ofialnin Berlfn Türk tica
ret mOmea1illij'inden aldıtı mala-. 
.... ıar. Almanya lalkGmeti ,.. 
mwta rOmrlk namial er bnaıfbr. 
Almanya,. .. , MD• ldilliyotU • ı. 
tarda Tlrk pmartaaı lhra~ edildi
flnden ba •ui1et 1amurta ihrac .. 
tııaım Jaln•daa alAkaclar et'11elırtedir. 
Tilrk yamartalar1 hakkında daha 
•GaadekAr da•ramlmua içla l>aıd 
teşebbG alerde bulunulması muht .. 
meldir. 

iki Rus Alimi Geliyor 
Ru. mGata~raldarandan M. Samo

iloY ç ile Akademi auıındsn M. Mar 
Ye refllca81 1arın Çiçerin Yapmilo 
t•hrimlze releceklerdir. 

Türk Guco KulUbU 
:ialiç idman yurdu kongre kara

rfle lamiai •Türk pc:ü. a• ~e.U
llÜftir. 

Darphane Tahkikatı 
l>arpbaaedo auilatimal J•P•'chtı 

hakluncbı bir ihbar Yaki ohuaı •• 
tahkikat aetleeaiado Müdür All 
Cemal a Yekllet emrine ahnm•fb. 
Bu meaele hakkında MaliJe Mille~ 
tlfler:aden LAiii Bey tanfıadaa 

ppalaa tahkikat •etice&e.m ttlr. 
Uıtfi Bey rap•-• Ma.11• Vekaleıl• 
.. ılacler~tt r. 

Blr MUsahalca Açıldt 
Aakar., 16 - MUii ikhAt Ye 

Taanuf Cenaiyttl tarafıadaa yapb
rtf ae•k ..,.si hlnaa içia bir miiaabe
b apl•ıtbr• PJblar 10 ab•aa ke
dar eem ·,.t •rsl komla1ona ...ı. 
lit ae ..Umft oJacakbr. Ba ııDiu
bakada hirlne:I ti kua.,... 2800. 
lklaei,. LOO lira •6kilat •eril• 
eektir. Serl'I her ıene dört defa ap
lacaktar. 

Hılk Adetleri Teshil EdiJiyor 
TGrk Dili Tetkik <A•lyeti ala 

d.ı .. e..IMJrctlerlne bir bıni• ,a.
dererek tubit edl'eeek ••Ilı Adet
ler;nin derlem• heyetJıarinin çalı'tıll 
willyetlere ait olmasıhl biulumifdr. 

Bir ihtifal 
Gepn sene ilen reaum lıh

hlddio Sebati için •JJD 19 onda 
Alayk6şk6nde ressamlar taraf.a
dan bir ihtifal yapılacaktır. 

Bugünkü 
Müsabakalar 

Bugla KadıkiJ1 aahuında Gaı.. 
taHray • Bet.ktaı birinci Ye B. ta• 
kımlarile ilclnci kOmeden A bno•du • 
Hil&I pmpiJoaa m6aabakaaı i~i• 
karf1la1acaklarclar. Taksim atad100 
aıunda da Vefa • latanbulapor b ru~ 
ci .e B ta'umlarfTe ikinci kümedea 
B·ylerbeyl • Toıakapı takımlar& oy
al,.caklard1r. Ayrıca Kachld57iincle 
ubable1in Betikta1 ile S.ileJ r.anİJe
nin kiçükler takamlan bir •iaabaka 
J&paceKlardır. 

Vo19Wbol •çllan 
S.rGD Galata..,.•J aalonanda 

90le1bol pmplro-a maçlanna d• 
.... et111eceır. Lhıabalapor. sa·.,. 
manlJ8t Hilll • Fe11e1"ba~ Kaanı
paf& .. Eylp. Galata..,ay - Vefa 
takualan w..ıa..c:aldardır. F ...... 
bahçe ile latanbulaper ..... lan ara
-• da lla.atW ~ ~aptlacakt.. 

l __ j_o_n_R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_•_im_l~!,._lt_ilai_A'9_~_s_i_ı _ __..: ___ P._a_m_r_O_ıftı_Hı_a_scı_ıı_B_•_~_D_ig_a_r_Ki_ı:_~) 

- Hasan Bey.. Hilkat pk 
tar.af i'aribeler yaratıyor. 

·- Meaell ı•çenlerde Mlaarda:. • • • lkftmha teUrile mi 6edir 
hllmem... 

. • . Yeni -doğan bir çocufun 
h.,.t tam bfamtJB n.thde 
imit-1.. 

Haıan Bey - Bunda .. ,alacak •• 
..,. a:afm. Anamızda lyle ln--1ar 
.. r ki ...,.., ıar...... cl&t ..... 
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H r n 

A , ·· ,,, ' rica 'ınuzın çoklu
~ c :-ıdan dercedilememiş
iir. .. 

-,,_,.. ·-· ' -·- . .. -----· .. 
Gazi Hz. 
Aınerika Elçisini 
Kabul Ettiler 

Ankara, 16 (A.A.) - BugUn 
öğleden ıonra ReiıicUmhur Hz. 
tarafmdan kabul olunan Şimali 
Amerika Birleşik Cumhuriyetleri 
bilyilk e]çiıi M. Şiril Hz. 
afyon hakkındaki beynelmilel 
Llhaye ve Cenevre muahede
lerine iştirakiınizden dolayı Ame
rika Reiıicümhuru Hı. le Ameri· 
ka hariciye nezaretinin takdir ve 
teşekkUrlerini arzetmiştir. 

Yine Münakaşa 
Şehir Meclisi Topla"TJtısı 
D n De Hararetli Oldu 

f ıtaobul Şehir Mecliıi dün 
yine münakaşalı bir toplantı yap-
mı" zabıt hulbalırmın kısa ya• 
ıılmaaı temennisinden aonra Ga-
lip Bahtiyar Bey ıib alarak, Be
lediye Reisi Muhiddin Beyin büt• 
çe encllmenini prenıipaiz bazı 
hareketlerde bulunmakla itham 
ettiğin' ileri ıUrmOı, encllm~~in 
prenıipıiı hareket etmedıgmi 
ı&ylemiştir. 

Muhiddin Bey cenp yererek 
her ıözUn lzzetinefse tecnvllı 
telakki edilmesini doğru olamı• 
7acağtnı, bunuııla beraber bazı 
prenaiJ ıiz hareketler yapıl~ıı ol
duğunu ıöylemiı Te mıaaller 
ıetirmiıtir. 

MUteakiben adt masraf bOt
s•aile Belediyeye aıOlbak mOea• 
aeselerin blltçelerl kabul edilmit
tir. Mecliı buıDn de bir toplanta 
yaparak bu den• içtimalar.na 
l.ltirecektir. 

Tekaütlük 
Millet Meclisi Bir Tefsir 

Kabul Etti 
Ankara, 17 ( Huıuıl )- Millet 

Mecliıinin dUokO toplanhıında 
Aıkert ve Millkt TekaOt Kanu
nunun 62 inci maddesi tefıir ediJ. 
miı Ye baıı mllnakaşalar olmuı
tur. Yapılan tefsire göre tekaüt· 
IDğe bak kazanmak için geçmeal 
ıart olan müddetler baıladık
tan ıonra yapılan nUfuı tashihleri 
ltu mDddete tesir edemez. 

Bundan sonra 932 bUtçeıinln 
dUyunu&ımumiye faslına deYlet 
bankası bhae ıenetlerinin aatın 
almınc>.~ı için bir buçuk milyon 
liralık tahsisat konulmuıtur. 

Yunanistanda 
Kondi:is-Çaldaris İhtilafı 

Nihayet Huldu 
Atina, 16 (Hususi) - Jeneral 

Kondilia harbiye naz rlığını kabul 
etmiı Ye dün tahlif olunmuştur. 
Bu ıuretle Kondiliı • Çaldariı 
lhtilAfmdan eser kalmamıı de
mek tir. 

Atina, 17 (Hu:mıt) - Plastl
raı hareketinin me1ulleri bak· 
kmdakl adliye tahkikata devam 
ediyor. Atina muhafızı ile mer
kez kumandam tevkif v• lıtic
Yap edilmiştir. ----

r-R-e-sı-.m-li_Mı_a_k_rı_l_e ________ a_G_iin_a_h_v;_e_R_a-ta_a_] 

T t: na dı klarınıza dikkat ed nlz, Gece yolda siderken an11zın btr 
dDtıııanınızın hücumunll u.ğrıyabllir
r;;lniL Evvelden hazır detilaeniz, 
habeulz, yakalanmışıanıı b.r yum· 
rukta yere devr lebllirainis. 

Hata ve gOnablar da bizi k~şe 

La91arlnda bekler ve ani •urette 
üzerimin hllcum ederler. Mukave· 
ınete haıı:ır deA' isek mııtlGp olma· 
ınamıza lmkln yoktur. 

ırO.,ah ve hatanın kurbanı olanlar, 
muk vemet edip galip ırelenlerden 

daha çoktur. V" muvaffakıyet .n 
meziyet olmasl bundıınd r. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Mütekaitlerin Ve Malôllerin 
Bir Kısmı Vergi Vermiyecek 

Kazanç Vergisinde Tadilat Yapıldı 
ANKARA, 17 (Hususi) - Halk Fırkaaı grupu •• halk lehine daha fazla tadilAt yapmıya çalıı· 

dUn aaat Uçto toplandı ve yeni kazanç Yergiıi maktadır. 
IAyihasım mllzı:kereye batladı. içtima ıaat altıya Yarın Ye müteakip gOnlerde yapılacak toplan-
kadar aürdD, tdarda beyanname esasları, blAnçoların tertibi, 

Toplantıda lamel Bey (Çorum) Maliye encOmenl ıerbest meslek ea babının kazanca mezuları etrafın-
namınn kazanç vergiaiodeki muafiyetleri lzab etti. da görDtUlecektir. 

Mazhar Bey (Aydın) kooperatiflerin kazançları Bu müzakerelerde gözetilen gaye tacirlere Te 
için aöz ıöyledi, Süreyya Bey ( Aksaray ) Bntçe halka daha geniı bir vaziyet Yerebilmektir. Bu 
encUmenl namma Mazhar Beyin ileri ıOrdUğll meyanda meaeJI eıkisi gibi beyanname Yeya mak· 
fikirlere cevap Yerdi. tuiyet ıekillerinden birini ihtiyar etmek baklurun 

Ali Haza Bey ( Mardin ) Mazhar Beyin noktal mUkelleflere verilmesi mevzuu bahistir. 
nazarına İftİrak etti. Dünkü içtimada aermayeaine temettll vermiyeo 

Liyiba etraf nda daha birçok meb'uslar .az söyle- kooperatiflerin vergiden iıtiınaları, devlet demir-
diler, bunun üzerine mllbim mDnaka,alar oldu. 7olları, idarel huıulİy• aibi umumi teıekkDlleria 

Bu münakaıalar daha dyade Bltçe encOmeni Y&cude ıetirdikleri mUeuesabn kazanç ••r&lsioe 
tarafından konulan bazı eaaalara itiraz edilmesin- tAbl olmamaları kararlaıtınlda. 
den ileri gelmektedir. Heyeti umumiye bazı cihet· Harp malOlleriaden yOz liraya, yetim, dul Ye 
lerde daha ziyade lkbaat •• Maliye encllmenlerinin mGtekaltlerden elli liraya kadar maaıı olanlardan 
noktai nazarlarına mUTafak ı&rmekte, baıı cibetlerde kaıanç •ergisi ahnmamaaa da kararlaıtırılan •ıa .. 
de her Oç ıncDmenin noktai DJZarlarını tevhit etmeie lar ara11ndadar. 

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

Plastiras Burada Mı? 
iki Günlük Yuna; Diktatörü Jeneral 

Plasliras Şehrimizde Gizlenmiş 
Yunaniıtanda iki gila diktaUSrlllk yapan Jeneral Bir Yunan gazetesi ise Pllıtiraam, Hariciye 

Pl11tira1 hakkında Yunan bükOmetinin takibat yap- Vekili Tevfik RüttU Beyi Pireden lzmire getiren 
tığa, fakat ]eneralin bir tUrlU yakalanmadığı Seyriıefaio yapurile lıtarıbula kaçtığını ileri aür-
malümdur. Bu münasebetle jeneralin ıebrimize gelmiı mektedir. F;akat bu meyanda ıöyle bir iddia da 
olduğu haL.lnndaki rİYayetler gtın geçtikçe kuvvet ortaya atılmaktadır: 
bulm.aktadır. Eu buıuata verilen ma!Qmat çok mubte- Bu fayialarm hepsi Yunanistanda Joneral'ın 
liftir. Bir rivayete göre PJi11tiraa baıka bir iıimle dört doıtları tarafında uydurulmaktadır. Bunlar bu au-
arkadatile ıehrimize gelmiı Ye Tarabyada gizlen· retle Yunan 1abıtasım şaı rtmak ve henllz Yun .. 
mittir. Diğer bir rivayet iae jeneralm Y eşilköyde niıtanda gizlen mit olan Plastiraı'ı kaçırmak mak· 
oturduğuna inanmak llzımgeldiği ıeklindedir. aadını takip ediyorlar. · 

Mektep Kitabı Ef ganistanda Köy Düğünleri 
Maarif '( ekaleti~.e 350 Bin İsyan Mı ? Milli Iktısat Cemiyeti 

s 
Komşunun Tavuğu 
Komşuya Hindi 
Görünür. 
-------- A. E. 

Avrupah mealektaıl•rımızdan 
birisi komünizm propağandala· 
rınan, amele haricinde en ziyade 
hangi muhitlerde yer bulmakta 
olduğunu merak elmif, günlerce 
araıtınp ıormuı, ve belki ıatar
aanız: 

- Kız.l alevin ( amele bari· 
cinde) en ziyade memurları yak
makta olduğu neticesine varmıı 1 

Meılektaşımızm kanaatine göre 
kendi memleketinde: 

- Umumi dairelerin odaları 
Adeta birer {höcre) halindedir. 
içlerinden (Kari Marlcs) m yüzler
ce tilmizini banndırmakta<lır . 

. * 
- Niçin, neden? 
İşin içyüzlinll araıtmrsamx g6-

rürsilnilz ki, bu "yoldaf., lan (ko
münizm) e bağlıyao sadece "fi
kir., , "emel., , "gaye" değildir. 
Birçoklarının düıUnceleri sadece: 

- So•yet idareai memuriyet 
hayalının zaferidir. Zeki bir me
mur bu idare şeklini tercih etme
lidir, cOmleai ile bulba edilebilir, 
bunu böyle işitmiıler, b6yle o~ 
duğuna inanmışlardır. 

Ve aovyet idaresinin memurlRr 
için bir cennet olduğu anlaıddı· 

ğına göre bu dütllncede bulunan
lar hakıız da dejildirler. .. 

ou,nnonnz birdefa: 
Bugünlerde bnton dGn1•1• 

aaraan para buhranı Ruaya'da da 
teairini g6atermif tir. Bntçede aÇJlr 
~ardır, ayağını yoraanına g&re 
uzatmak mecburiyeU duyulmak
tad.r. lktaaat laumd1r. Tıpkı dlln
yamn her yerinde olduğu ıibi.. 

Yalnıı batka yerlerde Hneler
ce kelime halinde kalan bir karar 
Ruayada derhal tatbik me•kiine 
konulur: Hır11aları Ye auiiıtimal 
yapanlan derlhal aamak aibl 
lılerde boşa :na fiden bu ça
buk İf görmeleridir. 

Bu cOmleden olarak komiser-
ler heyeti iktaıat mecburiyetini 
duyunca idare makanizmaaıru 
11kma programının ilk lr11mını 
derhal tatbika karar nrmft •et 

- (25) bin memuriyeti ilıa 

etmelidir, Lem ele derhalf de· 
miıtir. 

Karar karardır, mllnakata 
edilmez, mecliılerden geçmez. 
eni boyu 61çlllmız, derhal yapılar. 

- Fakat lurtuiye itin den 
alınan bu (25) bin memur ne 
olacak? 

Komiıerler heyeti bu ıualia 
cevabını derhal bulmuş: 

- Memurları rençber kafileleri 
haline getiririz. o tekilde kulla
nmz, dımit- Ve dediğini de derhal 
yapmııt:r: Şüphesiz bu yer değil'" 
tirme memurlara ilk ıamanlardan 
gllç ielecektir. Fakat bol hava. 
bol gUneı. mlltemadi hareket 
Sıhhatlerine yarayacaktır! 

Lıra Verılıyor Mücadeleye Girişecek 
Ankara, 17 (Hususi) - Mek· Franııı ma~buatının neırlya· Ankara, 16 ( A. A. ) - Milli Avrupalı meslekt8f1mıza g&re: 

tep kitaplarının Maarif Veklleti tına göre Efganııtanda bazı kabi· 1ktısat Ye Tasarruf Cemiyeti, Sovyet Ulkeıi memurlar için baki-
• 

tanfmdan baatmlmaaı için ha· leler yeniden bUküme~e baı kal• köy •e kaaabalarımızdaki israflı kalen misli bulunmaz bir cennettir. 
zırlanan kanun IAyibası Maarif d1rmıı ve baıı mllsademeler dUğOo an'anelerine kartı müca· SözDn kııa11: Her Ystandaıa 
E U . d Jt n .. ] ektedir deley• karar v~rmiı ve bu hu-nc menın e gur fU m • ı t Fakat bllknınet k t• iyilik etmek vazifemiz cDmleıinden 

S h k A 1 k B il 'b ·ı M "f v kAI r o muş ur. uvve ıuıta ıubelerini haberdar etmiıtir. Bir a te ar 1 ae~mayy~ a ~~rak aa~ bin e :~: leri asileri cenuba doiru pU1- Bu maksatla biklyeler ve piyesler olduğuna göre, komDnizmi seveıı-
b 1 d leri burı"uva memleketlerinde s1-Ankara, 16 - Emlik bankası verilecektir. knrtmUıtOr. az r anmakta ır. 

odacısı Ali bankadan iki çek kılarak havanı kaldıkları zaman 
aıırnuf, Döboı isminde bir Ma· -----------------------------------------, bu bol güneşli, bol haYah, bol 
cara götürmüştür. Bu Macar ban· ı JS TER /•NAN J'S TER [•NA NMA I hareketli memlekete göndermek-
ka mUdürünün imza11na taklit ede- • liğimiz lb :mdır. Fakat diyebilir-
rek çekleri doldurmuı ve parayı ıiniı ki, davulun seıi uzaktan aaz 
bankadan aldırmak istemi•tir. Bir menkh dostumu& cenup 1ahlllerlndekl tehlr-1 ıarfında b"r okka 4eker bile girmemıt- Fakat tabi aelir, g idenler orada fikirlerini 

7 
•- ı · · ü - ki · d t tk k etmek teb.rde herkHin eY ınde bol bol teker Yarmıt- Bu ~ 

Fakat memurlar İmzaların ıcr mır. n 1 _mru erın ~n geçen etyayı e . şekrrler ıebre nereden gelmif, meçhul. değiıtirebi1irler. Eh, bundan ne 
aaht liğini derhal anladıkları için merak•na duşmüş H oıkkate fayan ıeyler ıörmuf. D ter bir iki limanda, bir ae'le ı.arfında ıiren çıkar, 

0 
zaman komUniımdea 

aabtekarhk yarı yolda kalmışlar. Meseli cenup llmanlarımıı.daa birınden bir Hne eavaıun var111nı ralu tetkıl ett tiai ·gö. mOt- temelli VH ieçenleri geri getirt-
Döboş ile cUri\nı ortağı henilı S l f nıek mDmklln olacağma aöre.. .. 
yak ı lanamam '.ıhr. lıtanbula kaç-
tskl m an.aıılmal<tadır. Kl<ımon Votel'dan kıımea 
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Siyaset Alemi ~B-A_R_İ C ..... l_._T_B_L_O_R_A_P_L_A_R---'\1( ___ c_ön~~~!ş_ter___,ı l 
Silahları 
Bırakma 
Çıkmazında 

Zengini Mi 

~en_e_v_r_e~~~a_v_a __ sı~~~rulu~or~;ı 
Sl!Alıları bırakma konfera1111nın 

bir çıkmaza girmcai tehlikui karşı• 
ıında, İng iliz Başvek.li ile Hariciye 
N .ızara Par den reçerek Cenc•rcye 
l'İ t , iler. Pariıte Frans z d e el adam• 
larile görüşlüler. Fakat bu görü~
mede, Fransamn lngl!teredcn kopar• 
mak iatedi~ini alabildiğini xannerJ ... 
c ek lı çbir ıcbep yoktur. Fr 
bilhaua, bu top ant ı da. Hitlerci •·• 
aların ordu •e ubıtaya s(rmelerinin 
muahedeya aykırı düttüA-ünQ lng lla 
murahhasl arına kabul ettirmek l.ııt'
JOrdu. Fakat bu 2arnı, lnsri!lz ıı 
aar aranınk ne uymadı. Şimdi, b.r 
muvaffakiyetslılikle kapanması leh• 
ilkeli görülen ıllihlan bırakma 

M. Makdonald'ın Projesi Konfe
Kurtaracak Mı ? ransı Müşkülden 

Cennr•, 16 - M. Makdoaaldın 1 
ıon teotebbüalr.rl ve huırladıfı proje 

• Ccnevredekl bul l!nık lıav11yı biru 
dOxeitmitlir. Y:enıden ilmitler bc:Ur-1 
miyct ba4lamı1hr. M. f.'iakJona!tiı11, ~ 
SıJilı arı llıra!trna Konforanaına ••· 
rec·gi proja lıc:nüz ma 0-n dejild "· I 
Uununl11 beraber bu p!,nda, Frauıa ı 

plimıuu bltün tekl,f .«J'.İn in M. Hıt- ı 
vcrın bütüıı lav.iyel.!rinio Da&ara 

konferansına bir net.cı Yermek 
lbımgeliyor. 

Ma!Qm o'dutu tlıtr• ordu1arın 

ayni t pe •oku m:ılara •e deYletlerin 
l»irlb:rine kar41 •niyetlerini keftlet 
altma al maları bahıı. ltalya Ye Al· 
1nanyanın reddetmcaiJe, itlerin tekJi 
elddon nazıldeşmiıtL lt.ı.l1a •• Al· 
man7a. bul'üakQ ••ziyeti lllnlhaye 
kabul demek o:an böyle bir aaı..
•uya yanatamazlarda. Konferana ya• 
ram kalacak olursa. Alman1a aillb
lanmıya bat!ıyacatı için Frannnın 
••rek•t• sreçmcainl icap edecek; ld 
•unu da lnriltere latemiyor. Şu 
.. lde ne ol 1ca1<? 

Bunu, M. Makdonald"ın Cenenede 
pptığı glSrüşmeleria netlceal bize 
ıöı!erecektir. Bu arada. M. Makdo-
11ald'ın M. Muıotinl ile de hudutta 
•artılnşacatı l'Öylend tl:ı• göre, in· 
ılllz hükQmellnln bu rrese1eye çok 
ehemmiyet verditl anlaşıbyor. Şureaı 
llaH7ctle ı6ylenebilir ld ltalya, ha
ratı menlelerdo lnrilterenia karft• 
ıında mevki almak niyetinde detil· 
clir. Bu itibarla mncut lbti if:ar 
.. ddl olmakla buaber tU veya bu 
tekilde şimd i l ik atlatalacaklar de
aıektir. Amma pamuk ip.itin• bat
lanar ak- - srıreyya 

Avus\ury1 Kabinesi ParlA· 
mantoyu işgal Etti 

Viyana 16 - Dolfuı lcabtnell, 
ıok güç bir nz1yeti kurtarmata 
91uvııff ı1 k olmu~tur. Hitlercilerln son 
muvaffakiyetinden ıonra esasen kuv
•e~li bir eka•dycto aahtp olmıycın 
Dolfuı kabineıııl parllmr.ntodald ek• 
•eriyeti:ıl kaybetm ,.ur. Bunun lize
rlno M. Dolfuı zabıta kunetile 
par'l nentoyu itgal etml~tir. Hükil· 
met vaziyete hikimdu. Hiçbir ıey 
detiımemlıllr. 

TEFRiKA 

itilıare •bnoııı b ldirilme1'tedlr. 
Ayni za .nnaıda emmi ae!:im«~ 

Milletler Cemlveti misakı ile, Lokan:o 
ililAflarıua, o;.aad • K ""l!og ııı.nJuna 
•• ad•mi tecaY.1:1 misaklarına riayet 
edilcc~tıııo d&.r ver.lec ek ttmıauıl 

ile aaj'l.ıma batlanacakbr. Müteh~~ 
ııal<1rJn kimyevi •• l>akterı70 OJııc 
harbe mülcallık olan laniyıı:1tti 
projeye ılalıII bulunmaktadır. P<.ojo
nln d eniz itillflarından 4a babHtmeSI 
n1uhten1eldir. Proj., bey.nelmilet Wr 
kontrol kom:•yonu •• 4ainil I* 
ıilih : arı barakma kom.hal UadMlaa 
ta YBiye edec•ktir. 

Almanya •• italya•aa tlilelc1er\ 
bDyük ç•p~ toplarAn, •IU taak:..S.. 
her Ulrlü kuYntli ilaarra •İ ila.arıaaa 
H ban bombardımaalarıaaa U. ... 
yo'u ile tatmin edilecelrtd'. 

Plln 5 aenelik olac:akbr. 
M. Makdo:ıaldın, M..on.l • 

yapacatı mll!ikata büyik bir ehem
miyet verilmektedir. 
Fran•ız Gezeteıerlnln MDt .... 91 

Fıanıız sra:ıete1eri diyor k:: •fran• 
••• • tnri.is •• ltalyan anlaıaaaaa 
tayanı temenni olabilir. Fakat t -h
dide boyun etmİf intıhanı Yerme
mek lazımdır. M. Makdonaldın 

aon anda M. Musoli:ı :dcn evvel M. 
Daladiye l'e sr<h·i!1mek latewnui1tin 
Franııs • lngt ia tefrikt meaaiıinin 
aağlam kaldıtına de!ildir._. 

Londra 16 - Gazetelerin ibepıl 
Muıolinl • Makdo'llald g<Srllfmui 
etrafında 121uıı yazılar yazmaktadır. 

Morning Post sraz.ete•i, Avrupa 
alyasetinin bugün bir temeli halini 
ala• lta1yanın manfakad olmakıl• 
zın Almanya ile Fraaaaaın J.ir 
anlafJDa cJda etmire ıhtçbir nkilte 
lmkin bulamıyacaldarının berkuç• 
tanınmıı o~dutunu yazm1ştır. 

M. Muso:lnl, N. Makco:uald'la 
Hariciye nazarına l>ir dantname 
göndermit!lr. lni:liı Nazarları cuma 
günü Romaya hareket edeceklerd r. 

No. 19 

İHTİYAT ZABİTİ 
ROMAN 

, . ..... "~· .. . ..... ,. :\ ·"., ~ Muharriri : BUrhan Cahlt 

- Eıbette, %aten kimse ya• 
.,ar demiyorum, bu iş anafor 
Japm ya mUaaittir. Diyorum. 

Levazımc lann halk gözünde 
f&ğlı kapı gibi görU1melerinin 
•ebebi bu oJsa gerek. 

Her nedense belki l'ahab, :bel• 
ki kaıancı için taliıngAhta da 
8i1Ahs n aynl.p LeYazım mekte• 
f)inc gitmek h:ves:ileri pek çok
tu. Fakat talimgAbın aaıl tada. 
tuzu piyade l>ölUklerinde idi. 
Oradaki ailib arkadaılıtı, dert 
ortaklığı ıeklinde bqlar. Sonra 
bynaıhkça a.la bir doıtluk ha
lbae gelirdi. 

O saman muhtelif halOklerde 
auıııel oJarak yetitip sonra cep
laelere ayrılan, kıt'alarda çalııan 
lillb arknda,Jarı belki bugUn 
laiıiblrlerinl ~«•eler tanımazlu. 

Bu ıomaoı ynmıya ba~ladı· 

ltm<1aoherı a:öıiırw yUıierce mek· 
lopta n•r ıOn (>;,. •ilah arkadatı
••n ı.ı1aklaa uai• Haial lfiti
roruıu.. 

Eski silah arkadqlan ar.a· 
smda bugün bir~k mimarlar, mU· 

hendis!er, muallimler., doktorlar. 
yUkıek memurlar var .. Meseli İçki 
inhisarı mUdllrU Aıım, Doktor 
Muhip Nureddin, Mimarlar cemi• 
yeli heyeti idaresinden Arii, Ça
nakkale Maarif mimarı Mazhar 
Beylerin de hemen hemen ayn1 
b61üklcrde ıillb arkadaılığt et· 
tikiuini haber verdiler. 

Mebuı1lanmı:z ~raı nda ihtiyat 
zabit1 olanlardan Çan11kka!e Me'b
u111 Ziy.a Gevher, Bolu Mebuıu 

Falih Rıflu, Denizli Me'buıu Ne· 
cip A1i, Rize Mebust1 Ali, Sı.m
ıun Mebua11 f.taua Kiz "'• Karaai 
Mebusu Sllre1r&:ı Adana Me'b:uıu 
Hilmi, Bahkair Mebuıu =•mıül 
Hakkı, Ali Şuuri, Bolu Mebusu 
Raaıp, Mardin Mebuıu AU Rıza 

ve Yozgat Mebuıu Avni Beyleri 
hatırlamak kabildir. Fakat muh

telif deYirlerde Oçer beter aylık 
ayıahklarJa talimıiha seü.p cid• 

...... r.ln itam~• 
Son J.1ıaı.1111 tUıa'bıah• •ttıl O tl1tt ~ Lrlcl 1Pr111ya • Kôn!g~t,Mr ıelırlnde 

ntlttim 'lllr .ıaı•ltllc •G..rlınn ıt!l. Be.m: m!z Hıılerl tayf' rııl.tn j ~ d.ı.ltıu @orıra 
••'llftr1iıua •11 l ı;adcea cıııitıri.yor. Oralla - ımırıllkt ıti cı!Lv@:ı JO~& •• 
191 11 tclıa İlill •ki a91ta b•~ı ol• ıtıır. ·r ns,11'1. ;ı ~a·ı• : e11i U.mçıdan 
iba!lhd«•k.. • A~ab;& ıA:l ınn ımilleciııl kamcı ile ınl ill&r• •dece.-1 • te".tl ı nilo bir 
,-uı ;J'&wtlft.,'1'. ıanua dh.rı:at bıı 'r'ıe&e bir 'baUa mll44et!e kıapa.t;luııı:ır. 

Fransızlar, Almanya'nın 
Vaziyetinden 
Par~l6- Kel bududıı iber ndcki 

A1m -ll ııümay:ılerl üzeriıe, F:anaı:ı 
hüku-neti b ir protıe.ato .ıJe Alman hü
kumet nin nııı ır diı<kalini celbct nitli. 
F.ranaa •efir, dün bu kabil hid.ıc• 
ler.n bir daha le1r.errnr •tmemulnl 
btcmıştir. 

Taa razeteat, P-ltler hneum lı:1t'•· 
lannın ınuavb poli• ltuvveti aamile 
me~cut kuwwetlere :l iveal ;sure lla 
Sar topraklarında bulunn>aa•, biltBn 
A1manyanm yeni başlan sillhlanma• 
•ma bir bll~lan-gıç ıaddetmekedir. 
KomUn19tJ •ıdJren Hlt.erciter 

1u.rael euı 
Berlln 16 - Geçen •ene Lehli 

bir °"O'llÜn di ö'dürdı.iklerlndeıı ida• 
raa :malıkiım edilen, •onra cezaları 
n .üehbet ağır b zmete tahvil edi en 
5 'Hitıerci, Bapet<ıl H.t erin tavaı· 
ıutu iz.er ne tahliye edihnişlerciir. 

Zabıta :yüzde retmiş bep komt-
nld olan Be·!.ln 2rti~tlerin •ı •vl •r nde 

bütü lh.iyat zabitlerini tunınıat< 
imkAnı yoktor. f' akat şnnu iddia 
etmek mümkünd.:r ki Bilyük 
harpte 1htiyat zabiti olarak kıy· 
metli TUrk ordusunda yer tutan 
harp nesli gençleri bug Un mcm• 
leketin yine mUhim vazifelerinde, 
inkiıabın kuvveLli birer teme!taşı 
olarak ç.alıııyorlar. lhtiya't .zabit• 
leriuden pek çoğlı İstik.lal muha
rebelerinne büyü'k :zaferi yaratan 
milll hamlenin kinde bulunmuı
lar.dıı. 

Bu$;ilD aöğU.1erinde 1.tiklil 
madalyasınıo şerefli korcle'isını 
tBJJyanlar .ara~nda P~k .çok ibti· 
yat zabiti :.ndlr Ye onl~r az~ 
Türk •ataaın10 iilk davetinde ıyine 
muvazzaf arkada1laril• beraber 
cephenin 6n aafında bulunm.ya 
amadedirlcr. 

y a1naı bu ronıanıının başiao• 

g canı teıkil eden fU taf ı~-
IAta nihayet •.eri! keıı •nfle 
'ka)·t •deyim ki .. iil ıl""rıma de· 
jerini ıerıef erile t~n iu aden 

harp neıli ~·-nç!eıi, :hınle.n:• •e 
binlere• iatiyat zahiUeri bngün 
memlekette bir tcşekkUI haHnde 
mc•.-:ut .(iegillerdir. Frann'da, 
Amerika'öa, lngiltere ve Alman• 
yada bUyUk harı te Yuruıan bU· 
Uia ukerler "Eald m&A.huipler 

Endişede 
hharriyat yapmı,, ve Lltlerel oni• 
formalıırı Lulmu4lur. 

Soayal demol<r t nazırlar 
Ber in, 16 - Pol"ı mildü: ü, Soı

ya1 demokrat f rkuına mensup o:an 
eaki Brawn kabineıi ııaı:ırlanııuan iki 
nazırın puaportlaıını aimııtır. Sabık 
8!tf'Yekil Otto :Urun, Ran .aır •e 
Prusya ıd yetinôe"'I a:ıa. a .. tar1ndan 
istifade etm "fiİr. 

Beri n 16 - HaYu ajan.ı muba· 
blrindena 

Sabık Bra.,.,, kab:neıl azuı. nor
mal ız ,.ete dlnm~•1ni Ye kanunu 
esaıiyo muvafık y.:ni bir büklmet:n 
teşkil olunmasını .kolay'a,tırmak YO 

Hi.ıİ Pruıy.a diyd ınin feshini iptal 
ettirmek makaadile Lepzig YükHk 
adalet di•anına Taki Ye muracaatı 
takip tmiyeceklerini biıd ·rmitl~rdir. 

Almenya ve Avusturya blrlJOI 
Bal~ 16 - AYudury.anın B::.rlin 

cemiyeti" teşkil etmi,1er. Her 
ıene harp hatıralarmı tazeliyerek 
eski arkadaşhklarım kuvvetlen· 
dirirler. 

Eıkl mubarirler her memle
ketin yeni nesli için yüksek bir 
zafer abide.sinden daha canla bir 
iftihar levhası teşkil eder. 

Büyük harpten sonra bir de 
büyilk inkilap geçirmiş olan Tür
kiye için bugünün varl ·ğmı vllcu
de getiren dünkü fedakarlıkları 
her .ı&ama11 aözönüo<M tutmak 
lizımdu. 

Roman111 birinci kıam nı tutan 
talirnglh hayatına ait hataralan
mı kaparken harp nesli :gençleri· 
ni bu Yaıifeye c!Avd ederim. 
l::•ki nıu1ıarip1er. Eski •illb ar
kadaı!arı bir v.nrlı~ he.J:nde lop• 
laud.1'l•u gJlıı 1 llrk ıiıılflibJ kuv• 
vetli hır iaılııat ııoktuı k&uunuı 
o:.acaktu. 

81.JJC•ha ~ill\i kaU,iade bir wp 
htbruı, :kiıai ırUcudUnde t.ir hcrp 
ru·uı ts1ıra.n llcıynıet1i 1hH1•'t 
ubil~~rinin uıl :romanına girer• 
k•n bu dört yılMc m\&harebcd• 
yo iki yıl •Uren ! ıtiklAl mlkıde

le•lnde "a.)·beltiğinı:ı blo1crce 
ihl.iyat sabitinin ruhunu 1aıiı et• 
meyi kendime eo bUyUk iOadet 
wiltim. 

,. 29 tevellUHUyOm. ·'.5 lira 
maaıh bir memurum. llu kız H· 
viyorum. Biri ıengin ve fazla 
serbest. Öteki fakir. la kat güzeJ 
Ye samimi. Düşünüyorum birinci· 
aile evlensem kıskançlıktan ölece
ğun. İkincisini iıo bu maaşla 
meı'ut edemiyeceğim. Hangisini 
tercih edeyim? 

J. ıı. 

Bence %engin kızı bir kenara 
bırak. Onun hayatına \'e masra• 
fma yeti~omez eair olursun. Fakat 
diğer:ine vaziyeti aç kça ıöylenin, 
timdilik bu maa,Ia yaşamak mah
rumiyetine kallanmay1 ıözo alıraa 
mcıeJe kalmaz. .. 

11lyi bir aile kızı ile alb aydır 
m0naaebetteyim. iki S~ne IOn!"a 
evlenmiye karar Yerdik. ÇünkD 
benim tahsilim o Yakıt bitiyor. 
K .& timdiaen oi,•nlanmamızı isti
yor. Halbuki bcıı •il~m• •çmıya 
ceaar.et ed•mlyorum. K11: benden 
Uç yaı bUyUktur. lfü·ibirimili tim• 
di çok aeyjyor Te aöıUmüıdea 
d ,arı çıkmıyoruz. Siı ne deuiniı.. 
ni~anlanayııaı mı?. " 

:Bebek : N. 8. 
Oğlura, mektep etralannda 

iken i:-:ıa-:t ne a•İen•Lilir., nı de 
ni111ııbı~nu:.ir. iki ser .. ~ at')Jıra ta!t
aiii11 LHcc-.:1., f ,kat hı;•tıa ne 
oiata'k hıel!bı •••1 Sea;n yaıtnd• 
bir ~•nç .e.fı~iür, fa.~d baiia .. 
mu • .Kııa da lı•thu<i• Omit 'Yer 
me. 'E .. lınomıiyec•tioi :1'5yl•. 

:lf. .. o~ 1uıraı ur. Şinıdiy• ka· 
dar lısbie!oi ıevl•ndireruedjm. 
OnfcT kulır ben d~ muıtarib1m. 
No yaro•a.? H. 

Ga:ib• ı.11 !ara Jl",.~ \ce palı tu
tuyc.ra .. aua. Biru •erhelll veriniz. 
İç.Hma.l ml!.n1tnbet:at' te.1iı ediniı. 
K 1!•r.cuı1 ;&iialerau:k !içiu imkla
lar AIA)'IDU. 

aefid, Alaıttny,.dakl •İy~•i tah~vvülDa 
Avuıtur1.adakl nıll'I hiu! nılllılaa ıu• 
rette l<unf'Ut:rıdirmit olcluğun\l a'6)'• 
lemittlr. Mumd!e-rh Avuct'ıırJilnın 
haricl ıiy&1etitaciea ba'hudere'lc tiyle 
demlıt.n 

•l\lnı.ny& ile hlçlılr komb~neıon 

yapmıyacat••· Almanya ile her kom
binezoaa R"ireceJ : ı.,. 

ikinci Kısım 
lhtiyat xabit namzetlerini ta

lim~Ahında bc~inci mürettepJe A 
sın fma aynlan mühendis Cevdet 
çevik, atılgan,. zeki bir atletli. 

Çocukluğunda futbol aynuyan, 
yllksck atlamada rekor kıran eski 
sporcu la1imgıiha geldği zaman 
as'ked talim ve terbiyeye h'~ te 
yabancı kalmadı. Onun için her 
bö.Olcte mevkiini bulur, değerini 
gösterirdi. 

Ce•det MUhendis Mektebini 
bitirdiii alln talimgiha geldiği 
içia muleğfoe ait bilK"ilerJ mnut• 
111amak için kitaplarını da be'ra-
ber l•ftfor ve Lo~ kafdığı za• 
manlar kendi kenCline tatbikat 
yapay.ordu. 

Hatta O' .. lualr) ta hir 11r.alak 
emre amade bölUjUnde bulundu-
İ~ .sarad. ıtali.m .. ih .kumandaalıp 
tarafıodao :r.aptırılan baaı lnıa• 
atla onun bi2metioden cok latJ. 
fade edilmi,t1. 

Bir aralık meale}inl nuar. 
dil&.a.!• alaralc Mahepede\ci lstib· 
kftm 1.Jclt~~Dn• 111'\cietnıe\c lıtedl 
Fakat •İ•y \rnmanÖanı onun çolt 
c.~Yhe.tli blr ~1.nç oldufuna anla· 
d1§1 için m(\e.uöe eta ... dt. Ve 
m6rel\ep bO?iljfa ÖUbin.u Snı'•,., 
r.firad .. , .... Jt o .... ~t~ıad w~• 
taii• h•1atiae &:d.ı. 

l\Ar&.MI ,..,, 



-' __ ..... _________________ , __ 

Dünya Hadiseleri 1 
~------------------~r-
Marsilga'da 
Bir Sirkte 
Ayı' ar Boğuştu 

Bunda11 bir mtıddet e•••l .. h
Amar .>ir- rimiae gelen n 
lcı1tda Bir bir hayli gl.\r&ltl-

• ye aebep olan 
F acıa Tunu• yeya Ce-

& .. uııi t:Sm A..nar kardeılerin Tak• 
•İme kurduklan •irk unutulmamlf 
olsa gerektir. Bin Amarların 
• rkı, ıhndi, Marsilyadadar. Bu 
sirk 11 vaktile latanbulda iken 
hal"a gösterilen vabıt hayvanlara 
karp ktii derecede muhafaza 
tedbiri ahnmadıj'lndaa 11klyet 
edilmit, bu tiklyetler bakb akis
ler yapmıfb. Bereket Yersin her
hangi beldenmiyea bir kaza 
o:madı. Fakat ald•i•mız mal6mat 
ı&teriyor ki YakUle J.apılUI 
ıiklyetler hakb imif. Ba ylsdeo, 
ManiJyada mühim bir hldise oJ. 
Dlllf. Sirkın uıla a:ydar.adan ikiai 
halkın kar11• ada numara Y• 
marifetler yaptınlmak &zere ka• 
fe.ıerindea çıkaraldaldan aırada, 
blrdenbire biribirloin lzerlerine 
h-Ocam etmişler. Muhafızlar araya 
ıirerek hayvanları ayarmıya te
tebbBa etmiflerae de muyaffak 
olamamqıflar •• herkeain dehıet
tea bGJllyea sizleri ininde ayı
lardan biri, ltekini öld0rmft1r 
IODn •i kalan hayvan . muha
fızlara hllcum etmif. Bir waveyll
clır kopmq. Nihayet onu da t .. 
banca ile lldtlrmekten baıka 
çare kalmamaıtır. Bu benglmede 
birkaç kiti de yaralanmlf. 

latanbullulara ıeçmİf alam. 

* ınglliıleria Hindistanda teıla 
etmek idedikleri yeni ld .. 

Hindislanda reye k8!f1 n:lte-
• madl bar muha-

8/r Vak" lefet yar. Yar .. 
laD tu1ik aayeainde pek kokaaa 
clıfarl pkma7ona ela, aruara 
patS,lk Yeren hldiaelerle, halle 
üh~armd., idareci efe=: 
lraqa bulenea meamöbiı · • 
teubti edlr•· Budn bir balta 
•riel. 1!n• blyl• . bir •ıcliH ... 
•Ult Kalkltanaa bifln:a poliı 
•ldlrleriadea Kin ismiDcle hir1 
....... ., tarafıad• lldlrll!o 
.... a,mca iç lngilia poU. 
.. maru da ~. Bualar, 
........ fl'amıalana ait Şaact.. 
aaıor denilen mmtakaanda, bua 
.Ulhh ldmıelerla Aldı olduklan-
aı haber alarak yakabımô ı.tl9 
rorlardı. 

f'iikat flpheU en yakl ... 
lan ama balar n kac-pklanaı ....... .... ı-.. •kt. 
•ide kalmamiflar, yakalamak 
lçia arkalanaclaa kop,aQflar. f .. 
kat tam tutacaklan 11rada buG
lar de arkalarına dinerek lasifia 
poli81erinl YUrmUflardır. .. 

l•panJOI aaa rlanndan Prlye
to, r•nlerde yeni yapılan 

ılm an bir ıuml ~i~ı~ 
• açma runneaım 

Bir Şıı• yapıyordu. Bu ai-
bi vaziyetlerde, bir pmpaaya 
....-ı Mrt ltir J•N nrarak 
.... larmak .. kınlan ...... 
........ huıt ............. ikra1D-
-- lcl~ttır. lapaat7bl NUln 
.. a,le 1a,..._ Fakat 11te kınl-
-..... Dm lmffetle ........, 
,.... lanlm ...... Bir daha YVmUf; 
yiae kanlmJlllQ ,.mnda cLau 
Beledi1e R•liae dla•llı "' 

- Galiba. de..q, ba fiteJ1 
•fi bep b81l• ldltat • ..._ 
ıetiriyor ve lunlmadstı lçia lav 
..... muhafaza edip tuam.f 
Japay.onanuz. Allah •tkma .-
•ir çllr6j1lal ftrİD .... 

~ILO ı;L AR iM iZ LA BAŞ BAŞA v ~: ,_B_il_mecbni_;·~_, __._ 

K d Y••k Jd• f mızı Dogru 
8 ar U Se im••• Halledenler 

Bir Arcalık KüÇük Hanım Bile Oldum 
T epebaı.nda, 

Darlllbe dayiden 
içeri girince, aon 
gtın:erlni yaıı
yan tiyatro meY 

aiminin durgun
luiu hemen 18ze 
bat yor. 

Merdi Yenler
den inip çıkanJa
na paltWeri, 
dekorlara deiiten 
Hhneden ıelen 
tok çiYi, keaer 
auleriae karlfı• 
yor. 

Bu mracla Er
tuj'l'IJJ Mubain B. 
uloncla ı•zlnen 
amatlr artial-
lerden birinin 
kuJajına ltill
Yerdi: 

-Sen nean
yoraun buradaL. 
Hadi bakaJUD 
111karı L. 

Genç im, ga. 
Jerek, oynayarak 
merdivenlero dot
ra koılu.. 

Bu aralık 1.
tanbul •• Ana-
dolu halkının 

kutiı 
-Yooo... sa,. 

lemem. 86yle
mem ... Artık ba
na herke• bilir •• 

Telif 1azanlar de
ditlm ılbi birkaç 
kitf.. lıte ben 
onlan en liyade 
beyenirim.. 

Tebar ktfltı
lara etildi: 

-Siıeenll-
1ade ha•gl roller 

•1fm getirir? Aa.. 
O ne?L.. Şer 
pardon, 1anlıı o
kuduk.. Size en 
Iİyade banal rol
ı.r uygun gelir? •• 

Bedia Muva-
hhit, BebUt ka
nla bala _....,. 
JOrlarch. •• Behut 
Hlkl, yanaklarım 
Iİfİr•n undovi
çha aabrabile bir 
turlll rahat ,a
lemlyordu. 

Hizam devam
ettlı 

..delice •~il 
Hlıım ajır •tar 
ytlrüdn ve kaşede 

DariilW.gllıı iıgmetll ııldularıntln Galip Begle Neggin 

- Y anlıı oku
duk amma, hep
li bir heup. c .. 
Yap ..... S.
D8 uygun rolb 

koltutun birine oturdu.. Yanma 
Jakiatbm Ye mınldaadım ı 

- Sisiale gazetem için bir 
mlllkat rica edecektim. 

Birdenbire, u~edeki hot •• 
ku'tYetli rölJerind• Diri ,ı&ı 
diklliftl'cli : 

- Efeadim ?I. 
Bu Mıt• • Hamlet " e kal'fl 

HAuaam •Prna hazretleri.. T1pki 
bir de•• delil mi ? .• " diye bu
lutlan tldVirkea YVcliji .... 
Yardı •• 

Makuclamı ..ıa,.aca Yllcudtlal 
ubur e ıeri çektiı 

- ... Mllllkat için bul-
d•uz. baldanu da beni mi bal
danuz?. Beaim pbi tah.UU. lk-
tidaraız oyuncuyu mu?. 

- Aman tlium Bey •.• 
-Camm ...... YU~D 

1a9le... Sis t&fLi V.S'fe.. Bedia 
Hanıma, Kemal'e pltıa... O&llar 
alllleden bu i.. aşina.. 

HA1A ısrar ediyordu: 
- Hani bilir aaWniz, bea 

yalnız tabailaiz deiH, yeni harf.. 
leri okuyamıyan, yazamıyaa kiti 
ben denizim. •• 

Sulumazda, ikindi kahYalb11nı, 
-doYiçle, çayla temine çah9an 
Belazat tlAld Bey kaakıı ı&IO
Jorda... 

Se.-U artiıtimiz tekrar bi
tin Cicldlyetlle eller4ni kalchrıp 
.. umacı.. dan korkan bir çocuk 
pbi kendini ıeri ~ktii 

- CahD, echel adama •• 
IOnllur? Dua ben Od llk·rdıyı 
bir araya retirlp bir çlftçik •• 
ppamam.. Nerede kalraqld mİD 
...Uerinb• ceYap Yereyim... 

O, ,.., etti, ben bai'akma
clua.. Niha1et yumupr gibi olda: 

- Ne aoracakaını• bakalım. 
Eneldea JA•cbiım aualleri aıatı
bm.. Aldı.. kqlanm çabrak 
100,000 lirahk bir çeki tetkik 
edea bir banker gibi g&zlerinl 
dikti ._ }'aftf Y•Yllf oltwnata 
... ıaclı. 

-' Sabae .. , .. ,... - ... 

laanı• 61r piBul• gaıagaa 

1ecaolı dakika• laangl pi7ate 
ye ne amandar? ... A.... itte ba 
aaal det!J... Husl pİJeite olur 
mu ? Zat• her laanaf bir 
piyu aktar 1çiD la91ecaahcbr .. 
H.,ecaala OJUI'• .. Acaba faWo 
yapacak mıJllDt k-.ıe,ecek ml
Jlim, UHtacak .... c11,. do-
.. clofarar. Bltla '=~ fimdiye bd.r ... 
da1machi·• htf"bir te1 fokturı.. 
ffaıd o •yodd" dl;• -.... bıı., 
dudak blldllu plJeıler de bile 
her rol .... stWiD ...,. bir 
••yecaa _,_... --kbkbr .• 
Dejil mya ef•dİlll. Geçelim ... 

"Şimdiye kac1ar rol aldıj'lllız 
p~ulerclen - eok hapinl be
i•ndiniz? ••• Ooo, bu da obnaz.. 
Akdda kalır mı canım?.. Bin bir 
piyu O)'lla cla, •onra isferindea 
Wriai mecip ~ıkar.. KahU deiiL • 
Hef plyu alitlre gire ı&zeldir •• 
Zaten aktaran bejenmeditl piyu 
yoktur. Fakat fU ur ki. en da .. 
gla liuala, temis, aade •• fllzel 
yazalmıı bir piya fDplıeeia he .. 
ıider.. Dejil miye efendim? •• 

Bu aarada Bedia Muvahhit Ha
a·m, elinde yeni 6rmiye pi ıt i• 
Jlln ifil• ptdl ve aaPıııza 
o turda. 

•r •1• Haaam. ın •ldlÇGlc ha
aamı,.l bapm tekrar kAğida ft.di: 

- "Tiyatro m&eUifleriadea en 
çok kimi beierairamii •• 
neden? Hımmmf.. Bu mllbim.. 
Ne diyelim?.. Olmaz ki, alylea
mez kL. 0rt.ı.1ı b~ibirlne k• 
tarız.. 

Bedia llaulıhit Hanım, ark• 
clatmm ita m&laim •alde al•ter
diil ciddirete '"' kıı ılltyordm 

- Siyle bakalım? •• 
- S- gepea yahu.. Ba dert 

ba.. lnAai bir kapk mya cffpdiri 
atar da boğarlar bile.. 

Hımmm• •• Ôhbaa •• Ôbh&l •• Şey •• 
Bence telif eHr yazanlar, •a iyi 
m6elllflerdir.. Zaten baQlar da 
mahdut f''ler •• Meseli. •• 

·lllilaF lhiıJ' .......... 

dylenem, hemen 
ortaya bir m...ıe çtkar. ÇllD
kll ben bq rola olan bir 07mm 
anlabrım. Etraftan ...ıer, ı&rDl
tller kopar. Bman lçia ba ıuale 
de "11e ce•ap Y•elima ~-
1a bbim alrmediiimiı Wak J&... 
1afet blmaclı. Buea atifte rolle 
ne, buea kOçlk hanım, baıen 
cleft. udruam, Yeldlharç ft b.
ba rollerine btlrhlrb. Hani pı 
~erinde hiçblrhlin .,_ un
olmaCfiima iddia •den ldlilae çık
madı. Fekat bu bir karakter 
meıelelidir. Yani aaul diye,U. 
Her iauaa ,er.. deiıfir tabiL 

içimde hlll biru enelld 
•Uyku getirir !" lldne karp bir 
Jlllme, bir gıdıklanma \"ardı. Ba 
yala s bende değil, Bedia M• 
vahbit Hanımda da.. 

Hizam kltıdı elinde bokoyor, 
IOD amlı ok111D1Ja çalıt Jordai 

- Bizde tfJatro mleUiR ye
tiıtirebilmek için ne yapmalıdır ? 
Ha, bu da milbim.. Azizim bizde 

evveli mllellifler tabsilai& olma
malıdır. Yllbek tahıil girmeli, 
bilhassa tiyatro ldtaplan içinde 
berctlmerç olmalı, çe1c e1er oku
malıdır. Ayni zamanda Anupa,. 
ıitmelidir. Fakat Avnapaya ıea-

m&Je, pallı ejleaclirmiye detU. 
tiyatrolan tetkik etmiye.. Bundu 
•onr• bizde .. bir mtlelllf r•tl
ıebilir.. Anladuus 7a ? .. 

Yallan katto ,._ı bir ,.,.. 

• sMJtlleri bqlamafb. 
Birdenbire botak, kakla bir 

çtğhk kopta n bir .. : • Aaahl. 
diye inledi 

HA11m kltıcb asabrk• tada 
tatlı ıilllyorcla: 

._ •km bit .olakta llyleyl
ye.dim. Fakat hen ele farkma 
-••'ıs JıaL '!""'it &. Ş. 

C Dibakil alahadan mabat) 
mr... Muhllr• Defteri Ale

caldmr. 
Aana ticaTtt mektebi talebnio4ea 

8!?8 Ahmet Refik, s .,lihli a.ltıaord• 
mektebi taleHllnden 14.! ZGmrGt, Xa• 
rıgOmrttk yirmi yedlııcı mektep ıaı .. 
besinden 6J6 Kadri, İstanbul lkinol 
mektep .talebeılndea 6 numaralı ruu, 
Daday llkmektep talebeılndeo Ş. K .. 
1a, Salihli Altınordu mvktıbl taleb .. 
linden .C67 Ayıer, Adapazan kemalpa
fa mektebi talebeıiudeıı 846 HayrlJ• 
Abdunabman, Salihli altanordu melre 
tebi talebeeinden 45l Sevi ıı o, Gelen• 
bevi ortamektep talebt-ı nden Celil 
Şefik, ltamide arabaoa. J:lebmet atanın 
klLI lfahroure banıın Te beyler. 

Birer Kitap Alacaklar: 
K.ulell alkert lisesi talebetindea 

1486 Cemal, DaTutpafA ortamektebl 
&alebet adea 84U Vah t. Jataııb:ıl 44 
tlneG llkmek~ ta~ebeıl den Nerhmane 
Çorla'da Şecaattin mektebi talea.•ln• 
den 404 llUnire, DarOfpfaka mektebi 
talebeaiadeu ııı ıtuı& Klıım blh 
Adli, lıtanbul erkek llaesl talebesin
den 947 Fıkret, Adana t . canı mekt .. 
bi talebeıla'1en 181 Batat, Konya 
UprOf\qı ilk me:ı.tebl ulebe1lac1en 
187 numaralı rec1·,,, Gelea:be'ft oı-
ta.mektebl talebeain4.. M6 aamarü 
B. Fala, Bola ilk ınetkeı mektebi U-
lebell•d•n 171 Ali T f' hanımlar. 

...... ~ ..... aı • ..-ı ... 
htıuıbul 44 ancı lllunektep taleb .. 

ılnden Senlhı.. altıncı mek&e-p talebe-
ılııden U7 Abdfllkadir, Divanyolu 
biçkiyordu ta'ebealnce ı Perihan Şlk
ro, lıtanbul )edinci mektep taıeb.lia
den 6:i7 Drab,an, ı~ t.Ln bul er kek U. 
teli talelıeıfnden 2lG2 l:f. Yekta, .Ada
na kıı muallfm mektebi talebealndea 
21 Belkfı, Da.Yutpat• ortamektebl ... 
lebealoden 112 Ali, latanbul ltıed 
757 Faruk, Ankarada Bnrıa meb'uı• 
Emin Fikri Bey k111 Nazan, Ankarada 
lımetpaıa mektebi dOrdftncQ 11nd 
lklacl ıube talebestnden Ahmet NiJ&" 
JI, ~.tlua ..... .k.a.LAM4&'.flf• 
den 490 Neı'et Faik, l:1tanbul kız or-
tamektebl talelıesinden 68.? J:l•'&bat, 
Oıkldar Dotuoalar eaddeal 189 n .. 
marrıda llelek Ekrem, Anakara tiea
ret mektebi talebelloden 1 •8 Semiha, 
Ankara Cambari7et .. ttebl talebe
alnden 496 Sadık Kaya, A11kara Fatk 
Bey oğlu Cezmi • Samanpazar od .. 
Çorlu'da gazete bayii Rffep Sabri B. 
aeıdlnde uıQvnıl Eıat, Ankua lnont 
mtktebt talebeılnden 488 Şeb_ap, ı. 
oıfr akhlıar gaıt .mektebi tal•Mlf .. 
den 78 Alime, Tusaa tlrkooala inelle 
tebf taıebetladen 8 9 tartaı ude 'l'o
to, Aatarada hamamona Jnona llkıo 
mettebl talef>ealn~en 1'1'1 numaralı 

Balent, lamlı K&l'flyaka ortamelr.teM 
talebesinden 8:J Necati, Beyotk '.l'l
••I Tlmorıl ıokak 86 namarada Piy• 
Volkovlnıky, Ankatada aakeıl 1ab:d
kalar top kaama.. »utafa u.8t B. 
olhı E•la, Ankara Gaıi kıı llk .. ke 
tehi talebesinden 89 Hacer All18t 
Ankara husu~t bislm mektep t#lebee 
ıinden 186 Kemal, llaıaiaa uriaıuktep 
birinci ıınıf blr"nei ta•.. ta!emtldea 
Semih, B •IMfk llkme.ktebi lktnct •at 
V.lebealndea Handan, llanlıa Gast Bk 
mettabl ıalM•lfodea 269 Sımlb' Bı• 
llkedT ottaıaetdibf tale"be.lncha 1~ 
l:ltııtafa, Adana ziraat mektebi rnual
llnılertnden SOleyman Beyoğlu Suat. 
Uıkftdar lbsa ıl1• oriut§~ talebe
ılnden ı• Le••• Hat., lzmlr ...., . ._ 
ka aydoğriu mektebi talebesinden ı 18 
R8fat, Bıırsa rehberiubsıl mektebtnd• 
Muıtafa Ef. kı111 .llabbubt, Bttlk'-f 
oamara ı ı de Ge giı RUatem, •k-., 
ra lıtiklt.l mektebi talebea il ~ 
Needet, Uskfl4'af mubtelit f'_ ktebJ 
talebesinden 608 l;!e.dr r.ı1a 
on do.ku111ac11 ilkm ta a. 
elen Behiçt Bam t talebee 
a'ndeA 221 ~ lsmlr .a.llt 
z J• Bey ıobk, ~·aDa 11 de Mela· 
met Ztklt tli,Mtiül 44 tinci mektep 
.taıebeald'4d Perlban Tahala, kmlr 
Damltlfl.. •t ktebi tale.beafadea 68 
S..'f'I• Jld*ealr llutbatpa~ •kte
bl ttlıbealnd.tn 9> numaralı &fail, 
IMaabul kız Ortanıektesbl talebellnden 
j'l'l Şaziye, lstanbul kız Orbmek\ebl 
talebesinden 2.U Fahire, Ş tU tarakkl 
111011 talebeılnden 2t2 Süha, Adana 
erkek llıeal 1alrbeaindeo "89 Böı• 
mettln, Adana erkek u .. .ı taı.beat .. 
d tD 8 n1111 aralı Vehbi, latanbwt kıl 
Oıtt.1eekt.ebi talebeaJııd• 121 Mtt 
S-at .. Bt«lt:f-. 
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Ziraat f 
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Çiftçilere 
Cevaplarımız 

1 iıı• ıiraat hususuııdad 
ıııi ~\,;ıı ıflriııh.i ııorunuz. 

Son Poala'nın 

•Çiftı:i• ııi fizi gı ~lllkten 
k ıırtarıı cnktı r. 

P"nd'ktQ l ,lfor T.lyyar ııeye: 

Ağaçlarmızdaki haatalak eski 
bir çürU dül< hastahğ dır. Eğer 
kökler yeni siyahlaşmıya başla• 
mıı veya yeni beyaı.aımıya baş• 
lamıı ise o ağaçlardan Umidi keı• 
meyip ilaçla tedavisine bakınız. 
Şayet çok beyazlaşmış veya ıiyah· 
laşmıı ve kolay! kla parçalana• 
cak kadar kuvvetsiz kalmış ise 
ağaçları aökUp yakmaktan başka 
çare yoktur. Yakmak suretilo 
haştal ğın diğerlerine geçmesine 
nıani olursunuz. Eğer kfüderdo be· 

yaz klif veya ıiyah!ık yoksa köklere 
başıv·at zarar veriyor demektir. 
Köldere zarar veren haşaratın 
muhtelif cinıleri vardır. Hastalık 
tevlit eden böceği 9 örmedikçe 
hastalığ n noevi karşıdan teıhia 
edilemez. Böceklerden birkaçını 
toplayıp bize veya kartal Ziraat 
MemuruPı: göuderirseniz size ill
cını tavsiye edcbiJiriz. Çürüklük 
haatalığı için yapılacak tedavi 
ıudur: Ağacın hasta köklerini 
meydana çıkartarak üzerine 
( Bordo bulamacı ) serpiniz. Bu 
ilaç yüz litre su içinde eridilmiş 
bir kilo göz taıı ve bir kilo 
7ağla kireç mahlu.ünden ibarettir. 

Bobekte llbami S.ıfa Bcyeı 

En ıon bahçe tarzı kübik de
nilen şekilleri bir araya topl ıya• 
rak tanzim olunan yeni bir sis· 
temdir. Bahçıvanlarmızın bu yeni 
tarzın naa.l tatbik edilmesi lizım· 
ıeldiğjne dair belki malümat!arı 
1oklur. Eahçenizin genişlik ve 
uzunluğunu bize bildirirseniz mO· 
tehaasısma vererek arzunuzu ye
rine getirmiı oluruz. 

Jzmlrde bahçıvan Ahmot oğlu 
J)eınlr AH Efendiye ı 

Danaburnu böceğini aJdllrmek 
için kullanılan ilaçların hepıl 
ayol te.airi gösterir. Avrupenın 

bir iki ilAcı dahi Ziraat ldareainin 
taniye eylediği illçtan farklı 
deiildir. Bu böceğin 6ldDrUlmesi 
Ye yalnız ıizin bahçenizin lama· 
mile temizlenmesi için kafi de
lildir. Komıu bahçelerden yine 
relir. Eğer bahçe sahipleri l l p 
birlik olarak bir iıd sene !Junlar n 
lldOrülmesi için çalışırsanız ancak 
o zaman zararm önilne geçebi
lirıiniz. Danaburnu en ziyade 
inek gübresi kullanmaktan husule 
gelir. Bu gübrede böceğin yu· 
murtaları daha kolay çatlar ve 
kUçUk kurtlar daha kolayhkla 
büyürler. Siz bu tabii halden 
istifade edebilirsiuiz. Bahçenizin 
muhtelif yerlerine taze ine 'c 
ılihre.sinden yığ nlar yapın z ve 
üzerini hasır, çuval, saksı, çanak 
gibi bir teyle örtünUz. Ertesi 
sabah erkenden bunları kald.rıp 
gübre yığ m içinde saklanmış 
olan böcelderi öldUrUnllz. Bu 
tedbire ıık ıık riayet ederseniz 
•e bilhaasa komıu bahçıvanlar 
da bunu tatbik ederlerH ya aı 
yavaı zararın önUne geçmiı ola
bilirıiniz. 

AntaJyada Mustafa Efendiye: 

Karpuz ve kavun yeti~tirmek 
hakkında neşredilmiı kitap ma· 
aleaef yoktur. Bu meyvaların 
ıiraat usulll hakkmda Vilayet 
Ziraat idaresine müracaatla ma· 
JQmat alabilirsiniz. 

Soma'da .Ahmet Cevdet Beye• 

Ozilmlerinizi i'eç erdirmek 

SON POSTA 

Dünyad~ Olup Bitenler 
------

A 

Parisin 
Kanlı 

Sosyete Aleminde 
Bir Facia Oldu 

Bir Kadın Marsilya Valisini Öldürdü 
Parisin yük• 

sek denen kok• 
muş sosyete Ale
minde bir vak'a 
oldu ve bir a• 
dam öldü. 

Bu adam,Fran• 
sız idari teşki· 
latında mühim bir 
mevki ıa'hibidir. 
Marsilya ş eh r 1 
merkez olmak 
üzere cenup mın• 
takasının valisi• 

dir. Bu adamı 

öldüren bir ka• 
d:nd.r. Bu kadın 
bir parça yük· 
ıelip k~ndisino 

şöyle böyle bir 

hayat kurduktan 
ıonra isim de
ğiştirerek Jer
men d' AgJemon 
ismini almııtır. 

Hakiki adı Jermen 
Huö dur ve.bir 
amele kad nın 
kız dır. Babasın· 
dan i&e bahseden 
yok. 

Bu kadın genç kızken,bir gt\n 
anasınuı evinden kaçmış,bir müd· 
det beyaz et ticareti yapan 
mUesseaelerin elinde dolaşmış, 
ıonra bitkin bir baldo aokağa 

dllşmUş, içlerlnde,bugün bir kara\. 
lık tahtı işgal eden bir zatın da 
bulunduğu bir takım Fransız ya• 
zıcı gençleri bu kıza bir bahçede 
raat gelmi,ler. lçlerindea biri, 
buna ac mıtll 

Hayır, acımamıt kızın gtızel· 
liği göziine ,arpllllf, y•nına ıidip 
aormuş: 

- Sen kimıln, kızım? 
Kız, macerasını anlatmış, bah

çeye ı; irmek için f emıiyesioi ka· 

için, kullandtğın.z uıul fenn1dir. 
Ancak kcmalo gelmiş llzUm 1111· 
kar:1larını lı:ışa l:adar kütük üze
rinde muhafaza edebilmek sizin 

mıntakan n iklimine nazaran ka
bil olamaz. Bunun için her aal
kımı on beı yirmi ıantim oıun• 

luğunda bir dal parça.ile beraber 
geserek ve bu dal parçasmı 
aalk.m Uzerinde olduğu halde 

serin ve az rlltubet:ı mahzende 
içi temiı su dolu ıişeler içino 
koyarak muhafaza etmek müm-

kündür. Fakat bu uıul ile muha
f.ıza olunan üzümler çabuk dö
küldüğünden ancak mahallinde 
urfedilel>ilir. Bundan başka tlzilm 

muhafaıc1 etmek için buıuat buz• 
haneli mahzenler lAzımdı r. Bu 
ise boynk aermayeli itlerde 
yaplaLilir. 

Oıtımlerl anlardan muhafaza 
etmek için bezden torbaya ihti
yaç yoktur. Tül veya tülbent 
keseler bu işi r6rebilir. Hatta 
beyaz renkli kiğıt keaeler dahi 
kullanılır. 

Bu usul yalnız arılar için değil 
bütUn böcekler ve tırtıllar içln 
de faydalıdır. Yalmz koruklar 
kemale gelmiye yani Uzilmler 
şeKerlenmiye başlad ğı bir za· 
manda bu k91eleri kullanmalıdır. 

Kalil kadın Jermeta Hrıö 

pıcıya rehin bıraktığ101 söylemiş. 
O zaman, bu zat cebinden 500 
frank çıkarm f, kıza vermiş; ha· 
mama gitmesini, geyinmesioi ve 
erteıi gün gelip kendisini gör
mesini tavsiye etmiş. Bu k z, 
Jermen Huö idi Ye taniye edil· 
diği gibi ertesi gOn, yeni hami· 
ıini glSrmiye gitti. Ondan aonra 
• eğer tabir yerinde iae • muvaf.. 
fakiyetten muvaffakiyete koştu, 
atlar, arabalar, evler aabibi oldu. 
Sonra, bu koıturucu hayattan 
yoruldu. Sakin bir bayat yap• 
m•ya baıladı. Bu arada, Mar•ilya 
•aliıi ile tanışmıth. Adamı, evli 

ve çoluk çocuk 
sahibi olmasına 

rağmen kıskanı• 

yordu. Marsilya 
Valiıi. vak'a gii· 
nll, Parise gele
rek Dahiliye Na· 
zarına baz ı izahat 
vermişti. Kadın• 
la buluştukları 

&aman aralarınde 
kısa bir miloa• 
kaıa oldu. Jer
meı Htıo, naz.rı 

görmiye gitme

diğini iddia edi· 
yor, öteki bunun 
aksini aöyliyor
du. 

Bu ıırada 

bir ıilAh pat· 
ladı ye Marsil· 
ya Valisi yere 
yuvarlandı. Ka· 
dm. hiddet e1-

aasında eline ta• 
bancayı almıı ve 

iddiasına göre 
Marsilya valisi
nin ailAhı alma 
için yaptığı bir 

hareket bu vak'aya ıebop olmuı 
ve vali ölmllştllr. Jermen Huö 
mevkuftur ve ilk tabkikata göre, 
adamın vurulması ile doktorlara 
haber •erilmesi ara11nda uzun bir 
zaman geçtiği için Taziyet filpbe
lidir. Bütiln bu tafsilAt göıteri
yorkl, eğer •aktile o Franıız 
muharriri, bu ıokağa dtltmOı 
kızı adam etmlye çalııacak yerde 
merhamet kiıvesl altında ıoıye
teleria aatıhk et mataı haline 
g etirmemiı olıaydı, kadının aer
vetini temin için nice evler yıkıl· 
maı ve ıon facia vukua gelmezdL 

Amerika Zelzelesinin Tesirleri 

Malta Adasının Etrafında 
Sular Birdenbire Çekildi 

Malta limanından 6ir manzara 
Amerikada muazzam bir zel- ıulann çekUmeaile kaçmaya vakit 

ıele oldu, 14 den fazla ıehir bulamıyarak toprak Oıerinde ka· 
bilyük zararlara utradr, iki yllze lan tonlarca bahir, iatakoı, yon-
yakın adam &ldO, heı bine yakın geç ve birçok deniz hayYanat 
innn yaralandı, maddi zarar ve a•lamıılardır. Denilebilir ki Ame-
ıiyan ise milyonları buldu. Ame- ri~adak! f~liket, Malta halkı iç.i'! 
rikan·n Kaliforniya villyetinde bır oevı nımet olmuş. ada ah:ılısı 
bu felAket vukua gelirken, bunun bol bol ve doya doya balık ye-
aksi tesiri Akdenizde görillmüş mişlerdir. 1908 senesinde do, 
ve Malta adasmm etrafındaki meıbur Mesina zelzelesi YUkua 
deniz suları birdenbire ve yüzlerce geldi~i zaman, ayni ıuretle Malta 
metre genişliğinde geri çekilerek adasının etraf .nda deniz suları 
denizin dibini meydana çıkarmış- çekilmiş, koca ada, adeta denize 
br. O ıuretle ki Malta halkı, tecavüz etmiı bir hale ıelmiıti. 

1 
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Terbiyede 
Oyunun 
Ehemmiyeti 

Terbiye usullerinde tahakkuk 
ettirilen t~rakkilere rağmen, ço· 
cuk mektepte bütün alakadar 
olduğu sahalarda benilz kt-ndinl 
tatmin edebilecek vaziyette de
ğildir. Bütün mekteplerde tale
benin, derse mütcıU k mesai 
haricinde, muallimlerinden itin• 
ile sakladıkları meşguliyetleri 
ve ihtirasları vardır. Belçikalı 

büyük terbiye mütehassısı Dek· 
roli bu vaziyetin nekudar gayri
tabii olduğunu görmil~ ve bunun 
ıçm çocukta alika uyandıran 
feylerin tedrisatın merkezi ıikle
tini teşkil etmesini Ye talebenin 
hayatı ile münasebeti olmıyan 
herşeyin de ilgasını ileri ıiir
milştilr. 

Ba maksadın temini için ço-
cukların ıimdikinden daha fazla 
itimadını kazanmak ve bilh&1sa 
allkadar oldukları işleri billllek 
lAzımdır: Mektep sergilerini bir 
miaal olarak alalım: Bu sergiler 
ekaeriyet itibarile huıusi bir 
makaat gözetilerek tertip edilmit, 
yahut diğer mekteplere karşı 

muzır bir rekabet hisıinden doğ'
muı vo bu aergilerdo teşhir 
olunan talebeye ait eserlerde 
muallimlerin, çocuk velilerinin 
veya dostlarını n yardımile mey
dana çıkarılmıihr. 

Çocuk müsait bir hava içinde 
ç.alıştırılmah ve eski mektep 
uıulile bazı muzır prensiplerin 
tatbikine nihayet verilmelidir. 
Her ana, babanın Ye her müreb
binin vazifesi, talebenin zevk 
ald ğı meıguliyetleri keşif ve 
teşci etmektir. llk zamanlar ç~ 
cukta memnu feylere karşı te
mayOI göriilecektir. fakat bu 
•aziyet karı ısında fazla tel At 
ıösterilme.melidir. 

B•zı memnu oyunların ıınıfta 
oynanmaaına mUaamaha edilmez; 
ancak bilAkaydil ıart memnuiyet 
bir batıdır; bilikiı çoculdan 
hem el maharetini, hem de 
heaap aibl diğer kabiliyetlerini 
lnkiıaf ettir\Cek oyunlar oyna
maya HYketmelidir. 

Çocujıın oyun aevkıtabilll 
bizim k6hne mekteplerimiade 
tatmin edilemediği için talebe 
&izli yerlerde oynam·ya ve eline 
aeç~n klğıt, mukavva. tahta, 
çivi gibi herteyle oyuncaklu 
yaı>mıya mütemayildir. Bu tema
yOllerin mekteplerde ıarl bir 
ıeldl alıp bir sınıftan diierine 
geçtiği g&rOlüyor. 

Birçok mektepler talebenin 
pul kolekıiyonu toplamak ~rzg. 

aunun 6nün• geçerler. Çiln!<O 
bunu hakiki bir ticaret vesileıl 
tellkld ederler. Baun büyük 
mahrumiyetler bahasına elde 
edilmiı bulunan bu pullara 
vazıyet eden muallim çocukların 
nefretine maruz kalır. Halbuki 
muallimin bu koleksiyon mera- • 
kının coğrafya veya tarih tedri
aatında çok müfit olacağım bil
meıi lbımdır. Mekteplerde sa· 
bştan ziyade mUbadeleyi teşci 
etmeli ve hariçteki mektepleri• 
muhabereyi inkişaf ettirmelidir. 

8ir mu•llimin çekmesi h•czo
lunan maddelerden mllrekkep 
karmakarııık bir kolekıiyon 
meıheridir. Bu maddeler kısmen 
aabn abnmıı, kıımen bizzat tale
be tarafından imal edllmiı olup 
büyl\k bir maharete delAlet 
ederler. Tüfek, ha:ıçer, mancınık 
gibi ıilAblar el ile yapılır. 

Daimi memnuiyetler talebeyi 
berşeyi 1ıiılemiye ve yalan ıiSy
lemiye ıevkeder. 

Blltlln bu memnu oyunlar 
keşfedilip ıemerelendirilmesi lA· 
zımgelen yaratıcı kabiliyetlerin 
en bariı tezahürleridir. 
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Kahraman bir Tiirkln macer ları . · Müşteriler 

IPara 
Borsasında 

KIZIL KILICLI A L 
Lebistan'da bazı firmalar 

ihracat Ofisine mliracaat ederek 
Türkiye'den debagat maddelerini 
almak istediklerini bildirmişler

dir. Ofis bu müracaatları alAka· 
darJara bildirecektir. 

Dnn para boraaıuıda dOyunu 
muvahhide 61,25, mümessil Ana• 
dolu 50,80, Anadolu histe senedi 
43,30, Anadolu tahvilatı 23,75. 
Rumeli şimendiferi 6,25 ten mua• 
mele görmüştür. dünkil fiatler 
evvelki gilnkil fiatlere nazaran 
biraz düşüktür. 

\) .. 
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Çiçek, Tekinin Kesik Kafasına 
Vüctidu a Baktı Baktı · 

e Pertevniyal Tarih rluaUimligi 
Afganistan'a Maarif Müşaviri 

olarak ı: önderilen tarih muallimi 
Emin Ali Beyden açık kalan 
Pertevniyal Lisesi tarih muallim· 
liğine Darülfünun kütüphane me• 

Janone isticvap EdHecak 
Yataklı vagon ıirketi Beyoğlu 

şubesi mUmessi.inin türkçeyi tah• 
kir yollu sözleri ylizfioden doğan 

Ak aaçh ihtiyarın ıöılerini 
dinleyenler hep birtien: 

- Hain mabvol•unf diye 
bağırdı. 

ihtiyar da: 
- Evet, ölecek! dedl ve aç 

bir kurt gibi atıldı, eli ayağı 
bağlı olan Tekini bir lahzade 
kesti. 

Bug nn bile manı.ara ;ıözllmlin 
ö::ıündel Kılıc·, Tekinin boğazı 
üzerinde görünce "Seyyah" ın k lı· 
cını çektim, ihtiyarın kellesini uçu• 
racaktım, fakat Teklnin kani rını 

&örür görmez kendimi tuttum, 
it iıl•n geçmiftL Dnınndüm. 
Tekin, bu yııban!ardao gelen put 
· çin mi kesilmişti, ben de bu 
puta bir dcrı vereyim do ıönlio• 
1er. 

YUrndum. Heykelin ranına 
TUdım Ye bağırdım: 

- Din~eyinl 
Herkes akan kamn •errinden, 

ıôxlerioi ay·rarak bana bakta: 
Devam ettim: 
- Siz bu illbı inanıyor mu• 

ıunuz? 
- Eveti 
- Ona iayan edenden inti-

kam alacağına da inanıyor mu
aunuz? 

- Eveti 
- Öyle ise ben ona meydan 

okursam ikimizi karşı karş:ya 

b rakmağa ve kanımamıya ılSz 
•eriyor musunu:ı? 

- Eveti 
- Ati. 
Heykele döndDm. Ve onun 

ıUzüne bağırdım: 
- Şimdi henl dinlel ulu, yuce 

UAhl Ben Aslan, aan:a isyan edi· 
yor, sana ıeytan, diyorum, ıeni 
tammıyorum, seni banhar, ka
til, say.yorum. Kudretin varsa 
benl vur, öldürl Kuvvetin Yana 
beni yık, mahvet! 

Kollarımı kavuşturarak dur
dum. Bütün cemaat. korkudan 
donmuı, hilyllk bir felaket bek· 
ler gibi boynunu bükmüş duru
yordu. 

Heklenim, bekledim. Sonra 
bağırdıı.n: 

- Şimdi sıra benim! 
Ve ~· Seyyah " ID kılıcını çek· 

tim. Heykele hücum ettim, ıilk 

darbem, onun karnına saplandı. 
Birincisinden daha şiddetli olan 
ikinci darbem onun kafas·nı biçti, 
kafa yere dü,uı, boı kafanın ve 
bof gövdenin içinde türeyen, 
Ureyen bir y lan anznldn. Yüanı 
çiğnedim :ve halka baktım: 

- Bu ilahe yine inanıyor 
musunuz? Yine ondu bir ıey 
bekliyor muıunuz'? 

Bir kimse bir ıey diyemedL 
Herkes kaçıyordu. ihtiyarlar bana 
linet okuyarak koşuyorlardı. 

Tekinin cesedile baı bafa lkal
dım. lçim ferahlamıştL Bllytlk bir 
tı yanbğrnıa kanidim. Otur
dum V'O dliıünmiye ba,ladım. 

Artık bu diyar, bana yar olamaz
dı. Burada kalmak, burada yaşa· 
ınak imkinıııdı. Buradan göçmek 
gerekti. 

Omaıuma dokunan bir el 
beni uyandırdı. Bakbn:a: Süt 
aineın yanımda 'diı 

Büyük adamım oğ:urnl 
Boynuna aarıldım. Dilnyada 

beni aeven bir tek can, buydu.; 
Karşı kaışıya oturduk, ninem 

aordu: 
- Bu işin sonu ne olacak? 
- Bilmiyorum, dedim. Sonu 

ne olursa olswı, ben gönlümün 
ilhamma 1 öre hareket ettim. 
Karanlık basıncaya kadar bura• 
dan ayrdmıyacağım. Sonra çık p 
sıideceğim. Sen, şimdi, git, evi
nizde nekadar alt n varsa, gelir. 
Zuhwımı elbiselerimi, atıma 

yükle. Ben burada bekliyorum. 
- Oğlwnl beni kime bırakt

yorsun? ır..n de gittikten sonr.a 
ben ne yapanın. Fakat git oğ
lum. lbtiyarlar, ıimdiden :seni 
naaıl öldüreceklerini dllşllntlyor
lar. 

· Snt ninem, git1:L Ben olau.. ' 
ğum yerde kaldım. Tekinin yil
znne baktım ve dütllndüm. 
Acaba Tekin sahiden ölmüş, 
herfey olup !>itmişti? Onunla 
artık buluşamıyacak mıydık! ikinci 
bir gelişi yokDUydı ? Yahut bu 
dil.oyadan başka bir Alemde ka
"'llfIJ'lıyacak mıydık ? Bunların 
beı:si bir muamma idi. Buradan 

7000 liıgiliz 
Kıy melinde 
B - v·· ·'-1 ır n.opeıc. .... 

Burada •1çramıı nziyette 
resmini gördilğünfiz hayvan, diln• 
yanın en meşhW' köpeklerinden 
biridir. Bu köpek sab:bı tarafın
dan bir cambaz gibi yeliştiriJ.. 

nıiştir. Üç metre yüksekliğindeki 
manialan bir sıçrayışta kolayca 
atlamaktad1r. Mütehassıslar bu 
köpeğ11 yedi bin 1ngilb lirası 
kıymet takdir etmiılerdir. 

1 
çıkıp giderek, dllny.ayı dolaşarak 
belk bir ıeyler t-ğrenir. belki de 
aydınlaııırdım. 

Tekine bakarken ilçime derin 
bir hnzün çöktil. Ağladım ve o
nun buz gibi soğuyan yU.ı;ünU 

öptüm. 
Akş1m oluyordu. Yıldıdar 

pmldamıya baş!adı. Ay doğduğu 
zaman, bir kadın eibisesinin hı• 
şırbaını duydum \Ve süLn:nem aan
ctm. Değildi. Gelen, Çiçek Ha
n ·mdı. Kalktım, <luıdum, o da 
dUl"da. Tekinin kesik lkafasına 
ve yere uzanmış vücuduna ba.kb, 
baktı. ısonra bana döndü. sordum. 

- Onu kurtarmak içiıı mi 
pldioiz?.. Geç lkalmıpuı .zf Yap
Udarlnı ~6rüyor mısın kadıa ?. 

Çiçek cevap Terdi: 

- Astan! senden bir ıey rica 
etmiye ıı-eldim. Şuracıkta beni do 
öldür! 

- Kaıap değilimi Kızım. .• 
-Aı1an, beni ıôldürl •• 

Çiçek ayaklanma kapandı. 
Rica etti, sonra göğüsünü açtı ve: 

- Kıl:cını buraya sapla! 
Ölürsem belki istiarahat ederim 1 

- Olmaz! Dedim. Çiçek ısrar 

murlarmdan Reşat Bey tayin 
edilmiştir. 

Tutun RapnrtörlUgU 
İhracat Ofisi raportörlerinden 

Haluk Beyin 1ktısat VekA!eti Mü
şavirliğine tayini nzerine Ofiste 
açılan Tütün RaportörlÜğüno 
Müşavir Habip Edip Boy tayin 
edilmiıtir. 

Olomobil Hırsızı 
Diran üminde bir şoför, ev

velki &iln takside çal.ştırmak 
bahaneaile toför Recepten aldığı 
otomobilin üç lastiğini çalmış ve 
kaçmı~tır. Fakat biraz sonra ya
kalanmıştır. 

nUmayiş tahkikatı devam etmek· 
tedir. Müddeiumumi muavini Sabri 
Bey düa de bazı taharrı memur• 
larile polis müfettişlerinden bir 
zatın malumatını tesbit etmiştir. 
Yarın da M. Janone isticvap edi
lecektir. Tahkikat pazar gllnD 
bitirilecektir. 

KöyHI Sigarası Yasakhr 
Gümrilk muhafau ba-1 müdnrl· 

yeti memurları dün Mustafa oA'·a 
Ahmet iımİ:'ıde b r zatın üzer'nde 
600 paket köylü •ıgara1t ba!mui1•r
d r. KöyJü •ıgara.sının 'eblrdo Htıl• 
maaı ya.ak olduğundan Mustafa otlu 
Ahmet hakkında ka,akçı muamelcel 
yapılacakt1r. 

BugDn EL HAMRA Sinemasında 
Mevsimin en çok beğenilen filmlerinden 

TELEFONCU KIZ 
Mümeı1silesi 

MAGDA SCHNEiDER 
Neş'eli • Şen· Şuh operet 

Filme ilave: Paramount dünya havadisleri 

etti: ,,...,.. k • ,~-· Bu hafta her halde ._ ... ~ 
Fakat Te~ini kesen kılıç- ,~tımı~ .l UT ıge ~-~ 

la ölmeık istiyorum. Ölmeden RE K Q R U Ş 1 K Sinemada 
ovveı, sana şunu söyliyeyim; ben : DUDAKTAN 6.0. N·u· LE 
senin sandığın kadar fena .c1e- Türkiye sinema-
ğiimt Beni dinJd Tekin !beni ilk Şayanı hayret filmini görünüz. 

&örur görmez sevmit 1 Benimle larmda Alemdar GUSTAV FROEHLICH 
yalnız kalınca ilk sözn, bana aş· ' va 
k m i!iraf etmekti. Onun aşkına Rekor kırdı. MARTHA EGGERT 
yabancı kaıaığ m·, aılr-JUn kanımı Bugüne kadar 
ataşlemediğini söyleıniyorm, fakat 
bir dakika bile sana hiyanet 50.000 kişi sine-
etmedim. Son ıgece onunla bir- maya akın etti. 
likte gemimize gitliIPm~z zaman, 
ertesi gün, geri dönecektim. Ka· V C binlerce gÖ1•-
rarım, kar.ardı. Fakat babam bana • nl • •• 
karşı geldi. Beni kandırmıya uğ.. mıye erın mu• 
raştı. Onun bütün dileği. senden racaatı üzerine 
ayrılmam ve Tekine :varmamdı. d•t 
Çünkü Tekin büyük bir kabilenin müddeti tem l 
reisi olmuıtu ve benim için çıl· ettik. 

dırı~~:=::m: ıen iğfal ettin, 1 KA.LADB~IRBESNAİ! 
kadın J Bunu •on deminde bana A & 
itiraf etti. 

ALEM DAR'da 
devam ediyor. 

•---.. tarafindan ._ __ ,, 

ETUAL Sine.nasında 
ANNY ONDRA•nın 

şayanı temaşa muhteşem temsili: 

Ki Ki 
muvaffakiyetle devam ediyor. 

BRlGİT a E HELM'in 
son şaheseri 

iÇiMiZDEN BiRi 
Gündliz t 5,30 ls:.:Jbul ltltdlqm 

- Tekin böyle mi dedi, ona 
yalancı denıem, ben de doğruyu 
aöylijorum. Çünkü ben tekine 
rica ettim, benden vaz,geç, dedim. 
0 11an aklını başına getirmek için 
bu iften bir muharebe 'Ç kacağını 
ı5yledim, dinlemedi. Onun bu 
yü%den lcabilesi tarafından red· 
dolunacağını, o zaman babamın 
da ondan yilz çevireceğini ıöy· 
ledim. Kulak aımadı. Gerisini 

Matineler: 2-4·6 gece 8, 15~ 10 ve akşam 21,30 da 

'1 1 Büyük 
~ ~hir 1'i"~at l'OSU 

biliyorsun Aalanl .. 
( ArlıC&ıı var) 

BURSADA 

TUrk Maa.-11 Cemiyetinin 
Te•ekkUJ"'Ü · 

Halo mfinue~etile cemiyetimize 
değ ıııli yıırdımlarda l:uhınan muhte
rem nnt ıle kıymetli hed yeler 
nren lPEKiş, Hacı Resul zade Meh· 
me , fabrika.ör Cumalı Yuıuf Z ya_ 
Hü•men zade M~hmet, Elnekave Bey 
ve Efendilere teıekkilr ederiz. 

iKRAMiYE 
Opereti 

UMUMA 

l'!ı' ı li 111111111111 

1
1 /liııl· ·ıu ımı~l;nıl11 ı 

Bu aktam bir defa)" nıahıu. olmak 
lber. l•1U talebep •-sı'llt YArıbr. 

\ 

Bugün 
görülecek· film M A J ·ı K' Bir Millet fe yaratan adam YORK 

Şaheser. Vatanperverlig.., in icidilmemiş bir nümunesi Muazzam sahneleri havi T 

W E R N E R U" R A D Sı l!aveten Radyo dünya havadisleri. fltımessili: A 

~--------------.... Bu,gUn saat 11 de tenzilith matine. 
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Siz Masada Eğlenirken, Ben Lili'yi 
Tatmine Çalışıyordum 

-39-

Nerede kaldın madam? 
- U~ak gelmi~, dedi. 
- Nereden haber aldınız? 
- Şimdi otel mllıtabtemlerln-

tleo, aizi sordum. Biriaile gezml
ra çıkt ğmızı ve biraz enel gel
diğinizi söylediler. 

- Doğru ıöylemifler, ıeldl. 
16rU1tDm. 

- Açılabildini-. bir .. , elde 
ettinizmi? 

- TabiL. 
Greta üzerime ablacak ılbl 

11çradı, gözlerini açtır: 
- Nasıl yapbnız? 
- S... Beydeki mllblm Yell-

kalardan bazılarının, bir yatanda1 
.. fatile beni de allkadar ettiğini 
• bunlardan bazılarının elimde 
laulunmuım arzu ettiğimi aiy• 
ledim. 

- E •.• ? 
- Ocreti mukabilinde tedarik 

etmHini rica ettim. 
- Muvafakat ettlml? 
- Zeki çocuk bunlann mab-

nm •• ifşaıının mucibi ıalcazat 
olacaİ1 cihetle çok mllfklll oldu
tunu lfyledi. 

- Sonra? 
- Me•ıua bu kadu sirdlk-

tea ıonra tabii pefinl bıraka
mazdım. İararla bol bir para ile · 
bunu temin etmeal için ne yap
mak llz •mıa yapmaaım 16yledlm. 
Hiç kimıenin bi1ntmemeal ...... 
tile J•Facağını vadetti. 

- Piinları da ıetirecekml? 
- Hayr, pllnlar daireye ait-

mft onun için mll1bk0 değil Ma
mafih mahrem nizamname, talle 
matname ve 1aireleri tedarik ede
bileceiini kat'lyetle a&yledL 

- Pazarlık ettiniz mi? 
- Alelhesap on lira verdim. 
- On lira ile bu iti ıar .. 

c•kmi? 
- BilAhare bol bol Yereceğiz. 
- Ne vakit getirecek? 
- Üç bef gün zarfında bir 

paket halinde, •e dikkaU celbet• 
memek için ancak otele bize ve
rebilmek u_ .. re bırakabileceğini 
16yledi. 

- Bu uıak mükemmel bir 
t•Y· Aman bunu kaçırmıyar.lım. 
Bir an evvel yesikaları alalını. 
Hem ne güal dOıünüyor. 

- UJağı doyurmak biraz 
miltkDlce olacak. Para canlııı. 

- Eöy :e olduğu bizim için 
daha iyi. 

- Ya bırakılan paketler yan• 
llflıkla a~:'l ır ve içindekiler g6r0-
lllrae •• 

Her feyi bukadar ten 
dlfOnme. Arbk blr otele getiri· 
len paket te açılır mı ? Bilbııs1a 
bu, bir hediye biçiminde bulu
nuraa.. 

- Zaten bundau iyi tetbir 
olamaz yal 

- Madam ( Lili ) de epiyce 
kaldmız! . 

- Mnhim itler g6rmfye ut· 
raı tam . 

- Ne gibi? 
Greta gülerek ve •eai11i bOe

büh\n kısarak cevap ver.dl: 
- Erkindan birisiJe ahbap 

ol<lwm. 

- Garıp ıey bu tanıdığınız 
zat bizim ne itimize yararkl 1 

- Ne diyoraunuz, ne lfiwuize 
yaramaz ki. . Oranın mahrem 
dosyalarını öğrenmek bizim ifi-
mizo yaramazmı? • 

- O dosyalarda mahrem ola• 
rak ne bulunabilirki 1 •. 

- Her ıey ••. 
- Bu zab nasıl tamdmı:ı? 
- Lili'nin ahbabı. meftunu. 

qıkt. Beni Lill tan:ıhrdL Fe.
kallde iltifat ettl Öyle kL •• 

- iltifat klfi değil Mahrem 
doıyalar bunun elinde mi? 

- Elbette, tifrede çalıfıyor. 
BDtDn talimat bunun elinden 
geçiyor. 

- Madam Lilrnin meftunu, 
aııkı olduğuna göre biz bir t•J 
iıtif ade edemeyiz ki. •. 

- Siz adamı tanımadan hU
kDmlerioizl veriyor1uom. Beni 
göriince konuımasını t•tırdı. 
Lili'yi hatta herkesi unuttu. 
Nerede İH bakıtlarile beni yiy .. 
cekti. 

- Eh? 
- Tara maoaaile istifade ed .. 

bilmekliiim ıçm biraz yDzllne 
gUldükten, adamcağızı llmitleıı
dirdikten ıonra ciddiyetimi ta• 
kandım. ' 
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Jstanbul 

BORSASI 
16. 3. uw 

Per•lar ( satıı ı 

turuı turuı 

r ,...rua "732- 20 karo11 120,-
1 do'ar 209,00 1 tilin A.u. 26,00 

7(1 fr. Fran11a l"T0,00 1 pueta 17,-
'o liret 218.- J Mark !18,00 
20 fr. Belçika ı ı~.oo . 1 a.lotl 24,00 
20 drahmi 25,50 1 Peaıl '°·-20 fr. lnlçr• 820,- 20 ley 23.-
20 lna 26,00 20 dlur M.-

1 fled• ~.- 1 Cen·oaltf -.-
Çekler 

Loıtdra 771,00 Pr•f f6,04 
Nn • rork (1,4781) Vly:ıaa 4,302:\ 
Parl• 12,06 M.-drit C.5912 
Mllane 9,2450 Berll .ı l,9!U9 
BrOketl 3,.3928 Var:,oY• 4,235 
Atlıaa 8J,2J; P<'tl• 3,925 
Ceaewe 2,44>0 BDkr•t 80,202!5 
Sofya 66,m2 Belgrat ~04 
Amat•rdaın 1,1771 Mos .ıoya ION.75 

Hisse aanetlarJ 

Lt rn LirA 
it Bank.(Nama) 10, il Anado'u % fOOV. 37,50 

• (Hlmile) il,- ş k }) y • 
• 1 MlleH •) 1 Hi,- ar • ' 41>, 'lj 

bıt. Traıuvay •:u,50 
Oamanlı Bank. 35,-
h Anlk • 5,91 OekUdar •11 11,QO 
Şirketi Hayriye 15,00 T erko. :n,OJ 
Hailç 0,'.10 ffayrı ıraal ~.-
Aaadol11,..60V. 23,50 Telefo:ı IJ,g) 

• 'lotiO P. ~60 Bomoııtl ~'\SO 
Eeham ve Ta:wuaı 

1 . 1 
1 

. 
letıkrası Dahli! 16 O 
l.>Oyu1111 Mu, t.ı.~ .. 
(;UrurOk 8,50 
~aydl nıaht 6,60 
ba{ıdat tertip 1 9,ı3 

• " u ll.7j 

BORSA 

Rf'jl 

Tr•m••r 
Ra •tın 

Oaklldat "" 
Terkoı 

Elektrllc 

HAR.CI 
• 

Lir.~ 

4,40 
C,97 

UVJ 
170,-
cı,JO -.-

'fahvilll · MeakOlcat 
[,i ra ı .. ıra 

Tllrk Altını 937.00 
lnır· • ıo.~ 
Fr. • 8.42 
R , a • 10,85 
Mecldl1• 33,00 
bank :ıot (O .. B.) 228 
Kalın be,lblr'ik alta :ı 

\ ~ümh .. rıyet ı 46,2.J 
\Aau) 46,2.J 
\heo..alt, 4Cl,2.) 

• Ret•tl 48,0IJ 
( Vahit ) 46,2.J 

fnc. hetlb•rllll al tıa 
tCUıoburiyet ı 45,aıJ 
lH•wıt J •rıaalı ~. JJ 
(R•t•tl • 4ö,5J 
( V aıılt ı • 48,~ıl 
..._., Kr.F .. 1881189. 

• .. • • "'" 1()5.JJ 
• .. • "" 1 "8.5-J 

l9> Yalda& ıpqd~ •--!it• 
sörmeaaltt..t. 

- Sana k&rfl g8ıtercltll 
zaaftan Lill darılmadı mı 1 

- Billkiı memnun oldu. Onun 
için bir nevi baı bellıı. Oç bet 
kuruı maqile (Lili) yl doyara
mazki.. sonra Lill kendialni ona 
haaredemez, bu. IJliaiD ftiDe 
ıelmez. 

- Bir ziyaretten bu kadar 
ticaret? bu teıadOfe hayret etm .. 
mek mlltnkOn değil. 

- Bu tesadüf değU tertibatb 
old1L (Lili) nin mOsait Yaıiyetiae 
bakarak bunu temin edebilmeal 
için yalvarmııtım. 

- Ne vakit? 
- Geçen 1efer. Siz manda 

eğlenirken ben bunu temin için 
Lili ile temu ediyordam. Buglln 
ziyaretine gidince LiJi birkao 
günden beri dostluk teminine 
muvaffak olduğu mamuruda ba• 
na takdim ettL 

- Bu itin ne için olduğunu 
Lili biliyormu? 

- Bir bar kııı bunu merak 
bile etmedi. Sebebini belki biç 
dllfllnmedi. 

- Peki naııl temu edecek· 
ıinlı? 

- Bu gece davet ettim. 
- Burayamı? 

- Hayır karııdald Taflan ıa· 
dnoıunL. 

- Yalnız mı gidecekıiniz? 
- Ne mtınasebet... Birlikte.. 
- Naııl olur. Ben bu adama 

tanımıyorum. 

- T anıdığımıs bqka doatlar
da •ar. 

- Kimler? 
- HanL.. Fabrikalar umum 

mldOrUiğilndeki K... Bey. 
- Buolara nerede gördOnOı? 

lktıi birden gelecekler mi? 
Greta mağrur bir teb ... um 

ile: 
- Burada İf yapmk için ç .. 

lıflyoruz. Siz ne diyorsunuz. Ben 
(LiJi)nin yUzDnft ziyaret için değil, 
bu iıleri görmek için gittim. 
Bunlar da akpm gelecekler mi? 

- Elbette!. 
- Her iki taraftan da,latifa-

deye uğra,acağız öyle mi? 
- Tabii, tabii... Ben dostı .. 

rımııı sarboı ettikten aonra bir
çok feyler &ğrenirim. 

- Ya ötekisi? 
- Hu akşam onu •İze bır .. 

kacağım. 
Vakit geçirmeden işimize ba

kal ı m. Sekizde gazinoda bulun· 
mamız lAzım. Hemen çıkahm 

b. ' 
ıraz ev·nl gitmiı olmamız bize 

biç bir zarar vermez. 
- Hemen ıitmek mi? S Bey 

biıl ararsa •. 
- Bir kart bırakırız. Gazi

noya bize gelmesi için rica 
ederiz. Ve ili ve etti: 

- Siı kartı yazmız. ben im· 
zalır .m. Bizi aradığı takdirde 
kendisine versinler, dedi. 

Gretanın iatediği gibi S .•. Bey 
için bir karta: "Bir emri vaki 
mftvacebeainde Taflan gazinosuna 
gittiğimizi, teırif ettikleri takdir
de bizi memnun edeceğini yaz• 
dam. Greta imzaladı. Geldiği 
takdirde keodiıine Yerilmek Uzer• 
otele bırald: n:a. 

Artık El Sıkılmıyacak 
- ---

ltalya' da Herkes Faşist 
Verecek •• Selimı 

lt•lgflfl .,,ornlan F,,,lst ıuata Nla• Hrlgorlar 

ltalya~ milleti. F qiat farka- b yermiftlr. Bundan b6yle, hlplr 
tlnın teJvıkl ile eıkldenberl kul- ltaıyan, artık, bir baıka ltalyanla 
lanılagelea el 11kmak ıeklindeld kaJ'f ılatınca el ııkmıyacak. ad .. 
telimlaıma uınlllnll kaldırdı. Bu- ce kolunu yukara kaldırarak ıe-
aun yerine, Roma tarzında •• bir llm Yerecektir. El eakmanıa doj-
kolu yukan kalclırarak ıellm ru olmadıiım 11bat için, Fqiat 
Yermeyi kabul ettJ. Fakat ba, farkuı, bunan eabhata urarlı oı. 
ıeniı halk kfttleleri araıına b- dutunu, uman kaybettircfltial 
dar girmit birıe1 değildir. Niba- bildirmektedir. Bunua haricinde 
yet F aıiat fırka11 ualarile reaml blltOn F qiat fırkua menıuplan: 
ııfatlı kimseler ara11nda kulla- kendi aralannda, yine el 11k .. k· 
Dalmaktadır. Fqiıt fırkaıı, Fatist ta deYam edecek olarJana, Jtaa.. 
telamını blltOn İtalyan milleti lardan, muanen bir para ce&a11 
arasında kat'ı ıurette yerleştirmf.. ahaacaktır. 

ye karar •ererek bunun için bl- F qiat farkua umumi katibi 
ton tqkillbna icap eden talima- M. Straraı buna karar yermlftir. 

Küçük San'atlar Aferin ihtiyara! 
Yunanlılar Yeni Kanundan Parasını Çalan Sabıkalıyı 

istisna Edilebilir Mi? Bulup Polise Teslim Etti 

Balkan Konaeyine lıtirak eden 
Yunan beyetlnhı reiai M. Papanu
tasyu karıılıklı mllaaadeklrbk gh
terilmek esall llzerinden gidildi
ği Yunanlaların Ttırkiyede kllçllk 
aa'atlan yapabilecekleri kanaaba• 
da olduğunu ıBylemittir. Dün 
allkadar makamlar nezdinde )'BP'" 

tığımız tahkikat• g&re küçük 
aan'atla.rın Tilrklere tahsisi hak• 
kandaki kanun 17 haziran tari
hinde tatbik ıahaıına giHcektir. 
Bu kanun IOzum görllldüğll tak· 
dirde daha bazı san'atların TUrk· 
lere tahsiı edilebilmesi hakkında 
Vekiller heyetine karar almak 
•• tatbik etm"k sallbiyetini de 
vermiıtir. Şimdilik yeniden hangi 
un'atların Türklere tahsis edile
ceği belli değildir. Bununla be· 
raber Saraçlar Cemiyeti allka• 
dar dairelere mUracaat ederek Tnr
kno e1ki 1&n'atlerioden biri olan 
urraçlığın tamamen Türklere 
tahsisini iıtemiılerdir. Bu müra
caat 1&lAhiyetli makamlaıa bil
dirilmek iheredir • 

M. Papanastasyu'nun ileri 
ıUrdUğO kanaate gelince; bize , 
verilen izahata ıısre bu husuı~a 
mUsbet veya menfi bir karar 
yermek hak ve vazifeai vekiller 
heyetine aittir. . 

Güzel Bir Karar 
Eınaf cemiyetleri muhtelif 

baıtanelerde birkaç yatak kirala· 
mıya karar vermiılerdir. Haıta 
olan esnaflar bu yataklarda 
cemiyetleri beubına t•da•i 1ıöıo•
ceklerdir. 

Son rBnlerde tehrimizde ye
niden urfçJık bat glatermlftir. 
Enelki ..Un de Fatihte bl1le bir 
dolandınc.bk vak'ua olmut. lbtJ. 
yar bir adamın 47 llruı •11nl
mııtır. Oıman baba ilminde bir 
esnaf F atibten geçerkea 1abakalı
lardan Ahmet Gnllne çıkm1f, h .. 
nUz anlqılamıyan bir dalanre 
ile 47 lirasını abp kaçmıtbr. 

Don Ahmetle karıılaıan 01-
mao baba, sabıkalıyı yakalamak 
iıtemi,tir. Aralarında geçen uzun 
bir boğuıma ve çekitmeden ıonra 
ihtiyar adam, nihayet bu açıkglı 
zarfçayı zabıtaya tealim etmlJ• 
muvaffak olmuıtur. 

30, 104 Diş Muayenesi 
Helediye diapanserlerinin dok· 

torlan geçen 932 ıenealnde 
(3ü, 104) çocuğun diflerini mua
yene ve kısmen tedavi etmişler-

- ' 
Resim Talıllll Kapana 

Tabtatlolıt Gfrenmek 11&1,.oreaau 

reıminlıl a adet hpoa il• bit· 

hkte cOnderlolL Reımfoia IUAT .. 

tiblJlr •• :adı edll ro&J. 

-lelm, meılel. 

feya 1an'a~~ 

BulUDdut• 
meml•k•& 

'-------ı--Realm .nti , .. · 
edece~ ml P 

- -

Resi mio kJiıet. 30 kur1ttlıu 

1 ı l nı ukabillnd11 ıonderil eo lır 
-.., . .,4iiiiiiııiı _ __ ---İİiııiıiııiiıİİııiilii ___ iiliiiiii_ "' 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
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llart 17 

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi Münasebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
No.8 

Arapça "Aeem<• 
Kelim eler 

Facia 
Fabit 
Fahri 
Faicle 
Fail ·Gramer• 
Faia 
F•al 
Fatih 
Fazıl 
Fazilet 
Feci· Fecaatten· 
Fecir 
Feda 

1 Tllrk~ lhbbWerl ' 

No.6 
Anı"a we Acemce 

~ellmelu 

Facia 
Fahlt 
Fahri 
Faide 
Fail - Gramer • 
Fais 
Faal 
Fatih 
Fazal 
Fazilet 
Feci ·Fecaatten
Fecir 
Feda 

ITGBçe• ......... I 

1 

No. 6 
Arapça " ı\oemoe ı 

Kell..W ........ ıhllld 

Facia 
Fabit 
Fahri 
Faide 
Fail - Gramer• 
Faiz 
Fani 
Fatih 
Fazıl 
Fazilet 
Feci· Fecaatten
Fecir 
Feda 

isim ve sarih adres isim ve sarih adres lsl111 ve sarih adres 

Ankete Verilen Muhtelif Cevapları Okuyunuz! 
Anıpça Ye Aeemr.oe 

Kellmeler Drll~ Makablu.t 

Bahil 
Bahis <Ba.ba) 

BahU1Uı 
Baht 
Bahiı 
Baki (Balı:a 'dan) 

Bakire 
Baliı 
Batıl 
Becayif 
Bedbin 
Bedel 
Beden 
BedeYI 
Bedi (Bedaatten) 

Bedihi 
Beis. 

Anlatan 

Baht 

Kızoilanku 
Ergin, olpa 
Yanlaılı 

v.,. 
Açık aalqdır 

isim ve tarih ·adres 
ttayrettın Nadfı 

Ortab•hçe, Ka1'a• 
kol aokaiı No. . 14 

Beıikta9 

== ç - z - z 

Hele 
Ahn yazııı 

Kalan 

Olrun 

Trampa 
Kara ılrea 

Gavde 

Gheçarpar 

ŞOkr8 Halımı Per 
temalcal ar, lsmlr 

=; 25E 

Tllrkçe•akaWlleri 

Verimlİz 
Angı 

Hele 
Baht 

Varolan 
Ellenmemlı 
Eriımiı 
Yalan 

Deiifa• 
Kua aöqliO 
Deiitk• 
KaLp 
Gaçebe 
v.i,...m. 
ı,ıklı 
ZiyaDlll 

Tann ..... 
AJup8PpalM 

No. 1 

... 

• JULXA 

T&icçe llabbll eri 

Girmemİf 
SIJ'l-elr, bY'etmelr 

Bundu blyle 
Denemek 
Ezid 
Kalacaktır 

8<1zulmamq 
Olmut 
Küffar 
Y eri11e diteri 
laatçı 
Karplık 

Yal.ani 
ilk 
Meydanda 

lmsOkmutıtafapap 
Y ... nhll,ey:n So. 
daa 3S No. Ahmet 

Ş.m.Mttln 

Tlrk~ ....... ı 

lltıto, ..,...., ..... 

Arall(Wr, -.ıbnaals 

Öz ar•mwla 
K•der, in.met, epl
...ır, ..... 

Savluk 

Kıaabü, luıı. ku bala 
En.ek, .......... 
meram 

Akibetıiz, itikatsız 
Deitt-elı, 6flttl1'
melı, kQtaraa&i 
A•ara. yarama• 
Karş lık, payatak 
GlSvde, ten 
Koııakıız, kurbet 
Kılrk, kıyafet 
Gör6nmek 
Baramay, ıor 

EaJrltehlr Omıt mafa
auanchı Ahmet Nuri 

mw 

...... ~......_~~~~~~~--...... - .. !Amerika · 
Resminiz~ Biz.,e G.,önderiniz, Bankaları 
Size Tabiatinizi Sögliyelim ... Açılıyor 

'RE'ıınıirıir.i kup•llı ile ~öıder:ııiz. Kn,n-. d~·n tHya.n ı thilT'. NeY,10l'k 18 - BugQn bl•lerce 

3.J Bır kerilmlz. Zeki ve mah· J 3'1 eEll,,... .EL Nef'eJi ve alaycıdır. baab dalla açal••ıtar. 3 milyondan 
fazla bi... _.ectı eatalmıfbr. B r• 
cok eal.a111 1-lt JHIY&ll yukaelmittir• 

cuptur. Kusur
larının E eayi 
o 1 m a sın dan, 
mesuliyetten ve 
tenkitten çeki· 
nir. Serkeş ve 
atak değildir. 

Kalabalık yer
lerde ve bir 
mecliste naza. 
rı dikkati ceJ. 

bedecek nümayişli hareketlerde 
bulunamaz, kendini göstt:reıaes. 
Menfaatlerini Ye parasım iaraf 
etmez. 

29 Halm EL • Asabi ve hirçındır. 
Sert muamele
ye mukabele 
eder bir i§tıe 
pıt lalaak 
latemea. Gıul 
" ımnasime 
ve hürriyetini 
takyit edea ai
zamlara ria-
yett111 aıblır. 
Tabakklme'lll

bammül edeme&, ee..Jiği kimseler
le iyi g~inir. 

Kafasını yor
mak, kederli 
teylerle uğr&I" 
ma İsteme&. 
F.ğlen°"yi - &&-

ver, cesarete 
mitevakkıf 

tehlikeli "fiilı 
mücadeleler den 
uak kalmak i.-. Menfaat-

lerini başkalarını k.apbrmaz. Mua
melesiade heaabl vo açık Côc da.-
ranır. • 32 H .... B. Tavra har~btleri 

açık değildir.. 
Daha ziyade 
.kapalı ve ma
..tadır. Şarla
..uk yapa
aa. Bir iıte 
_, • .ı..z. 

bdıa .. -.gi 
i>ab.._. .. , .. 
le, lıeycı.caae 
rer verir. ~ua-

meleaiade mlıkillç esent değildir.. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibell falarlbaı tela • k.a.. eaa71 t.W.iye ala calrbr, T• 

)iplerin llı1elMI pdlkt~n •nr~ ıpaDrbfa i.... etmek itnıa % 7,5 
teaai111tlaı~ı bAmiH.n 22-3-933. Ça.-ıamba ,Onlt ... t 14 te Galata-

. mi oınıu mOracaatlan. 

E.lııam •- • alnlük bir fa. 
•'adan aoma telcr.ar &çıhnıfbr. Ayan 
•ecli.t s •••• ı.r .. c1._.., bir bu
ıçak milyar .tobrhk Llr ıermaye 
U.d .. llakkında1d kanun llyıb:uını 
kabal etmiıtir. Bütün bankalar, mev· 
-deallarenın yüacle onu n ·•pelinde 
hna iftlrak etmek ınec:lturiyetlade
dil'!er. 

Loaclra. M - Don dolar biraz 
ıdGı.Uı:lr. lnfll:s liraıı 3.455 te 
açılmıı 3.47'5 dolarda kapanmıttır. 

Amerika içkiye Kavuşuyor 
Vati•ston 16 - Bira •atışına dair 

IEaaaaua ailmeniller mec:liai tara
,_._ kalNJOnden ıonu, Ayan mec
IW, lılaltp encDmenl de bu kanunun 
leJıla4e Wr nper haaırlaouıtu. 

SatllıK Otomobil 
AnkaıedataW olan.lı çal·ıan as 
kulland... b8f ldşilik fŞ.wole 
markalt Wr otomobil ıatılıkbr. 
lati1-'• "••--da Adll 
_.. .-aimı •llacaatları. 

• .,... Aa. ... lleelndaıu 
.... .u.a .. 1ay11ile J•l'll ihti7at 
efı.t Jı•le .. ıile 329 dofumlularan 
• r.W-•ı teluar haziranda hat· 
.. ••'-re burilnden itibaren mu
wıl • ton tatil edilmlftlr. 

laJI c.nııl lı •w • •ektep
Wn alc!ıflm taıcllknameJl ka7'tıttlm. 
Y enlalnl alautım ... lalkml 10Jrtur. 

Ballplrapw IDY• All 

JGıd<,• W ti M c 53y~ 11 

ı t 
··r····~····1·······i=i·A·c·v·ö·······1····~····~ 
........................................................ ! .. 
: ı 

17 Mart Cuma 18 Mart Cumartesi 
latubui - (1200 m.) 18 Kemal 

Niyaıi 'e ıı.rk:ıdatları, 19 Orkestra, 
20 Belk11 B., ı0.80 Hanımlar us he
yet!, 2ı.90 Orkeetra, aj&a1 n bf>na 
baberf eaat ayarı. 

Ankara - (11JS8 ın.) 1~.80 • ıs.80 
AnlıarapRla& Orkestrası, 15 • 17 Riya
ıP-ticGmhur fllbarmonik orkettruınıo 

Hnfooik koneerl, 18 - ı 8.40 alaturka 
eaz, 18 40 - 19. l O Viyolon koıııerl 
(Eneın Zeki B. tarafııadau), 19.10 
• 19.~0 a'aturka eaz, 19.•0 • 20.10 Fr. 
deu, 20.10 ajant haberleri •• bna 
rapon. 

Varıoıra - (1411 m.) 13.10 pllk, 
16.56 pllk, l8 Orkestra konaerl, 19,:.5 
b::tfit musıkf, mtısababe, 21.05 Senfo
nik koııscr. 

Pe;te - (1>50 m.} 18.S5 Macar 
lJ:,f k tı.rktbn, mOratıabe, '!0.35 Jılacar 
baıteler11 22,45 lıaberlflr, mtıteakıben 
s ·gan musikt'li, 23 haberler, Orkes
tra, ~4.SO cas. 

Münib - (532 m.) 18 konıer, 

f0.30 koro {heyet) tarafıııdan 9arkılar, 
20.50 A11gsbur&. 'tan S ıl:ıt opera mu· 
atkis , 2 •. 10 Milsa.lıabe, b abarler, 
23.oo (pil.it Ue) Amerika'dın nakJedi· 
len habe. lorln ne1ri. 

V ·yana - (517 m.) ıs ham m.
ılt I, l8,3i baMrler n eaire, 20.33 
ll69eli Kuator konseri, 21.15 Jl:ırla 

JılagdaleıJa iaimli bir J.ı :yea. 23.15 b .. 
berler. ~3.35 Operet muaikisL 

Milino • Tol'ino • Florenaa 
!O pl&k. ~.35 haberler, p1Ak. 

rn.35 kay. koauri, 21 h&berler, 
pllk, 2~ Senfonik kooaer. 

l'rat ·- (487 m.) 20 haberler, 
20.'95 mu11itı:m tem~\\ Shealı.Mpe&T'ıa 

•Maebetb> 1, ~ aoa haberler. 
a ... - ("41 m.) 20 babarl•, 

plAk, 21.ro .kantık konıer, 8.2.41 
cKırmtı.ı atçık> isimli temıfl. 

Bakret - (891 m.> ıs pllk, U 
pl&k, 18 R.ıdyo Ork.estra11, 19 SO Ratl
yo Or\eetrasl, 20,40 pllk, fi Senfo
nik koa._., '12 mh&bab., 22.15 kon
ıerf n devamı. 

Breelau - (825 m.) 17.85 hafif 
musiki, mt\sa.habe, !.9.4ö Awerlk-a'dan 
naklen haftanın haberleri, tl filha1'"' 
m..taUı: ktDMr, 23 haberler, fS.M 
mlaahsbet 26..40 daa• 98 tapa.ut 
konaer. 

1stanbul 4 lncü lcra memurlu
ğundan : Emniyet Sandığı namı
na birinci derecede ipotekli oı.p 
nııfı ( 2500 ) tira kıymeti mu
ba mmeneli Alacahamamda Hoca 
Aliettin mahallesinde Tahmil .e 
Aımaaltı sokağında 28 • 30 ce
dit ve 28 • JO atfa numaral•la 
murakkam bir bap dllkkinın aı
• f hisaesi açık arttırmaya konmut 
olup prtaameııin 1& 3-193.J tari
hiııdeıı itibaren dairemizde herkea 
taraf adan g6rülebileceği gibi 
24Nisan 1933 tarihine mlsadif Pa
zartesi glinii saat 14 den l 6 ya 
.kadar dairemizde açık arttırma 
ile aablacaktır. Arttırma bedeli 
!'lluhammea kıymetiaia ya.le Jel.
mit betini bal•aclıığı takclrcle 
en tmn arttıranm taabldldn baki 
kalmak &zere 9 Mayıı 193J tarilıiae 
milsadif Salı günU Jİne sa
at 14 den 18 J• kadar daire~ 
de yap .. calr .laa lll'ltırmumda 

gayn meokal en çok arttu-•a 
ihale edilecelinde• taliplerin ...,. 
bammen kıymetin yDzde yedi b• 
çuğu niıbetinde peJ ~i
veya milll bir bnıc... temimi 
mektub- '1almil W•wmel•n 
........ lılat....W. weqıW• • 
Yakıf lcarui •• Belediye,. ait 
ıea-.ı w tuaifat ..... arı 
mDıteriye aittir. 2004 .aunaarala 
icra Ye iflh kaaununun (128}ma 
maddeliniD d~rdilncl l.aluaına 
tevfikan bu aaynmeakul Bzerinde 
ipotekli a1acaldı1ar i1e diğer all-
kadanunn Te btifak bkkı JahiP-
1...U.ha ita haklar.m 'H lmsuıile 
faiz •• meıarife dair olan lddia
!annı, Din larihindea Uibaren 
Jirmi rDn iPude •tnkı ...-.tnte
lerile bildirmeleri,. alui halde 
haklan tapu aicit1en1e ... 
bit obaaclakça ut11 bedelillin par 

Vuton - (1411 m.) 18 pllk, 
19.~ 5 lıafif mu!!lkJ, f 1 halk ıarkılan, 
2:J.ıo piyano ko119erJ, fS.4J ıtaııah~ 
be, 24 °"z. 

P.tte - (M:> m.) 18 bando 
orkt1'1& konıeri, ı 9.4:\ piyano kon· 
aeri, 20.Bi Opera temaili, müt8"'klbeft 
Si&'&n muıi.luli. 

Mllnih - (53..? w.) !l.1)5 •Bobem
ya mttzihcıları• lılmll aç perdeli 
ıar~ıh bir tıeaıfl. ~3.25 haberler, 
28.50 gece konaerJ. 

Viyana - (517 m.) 17.5') man-
dolin konseri, 18.25 p'l't

1 
19 98Y 

muailı:tsf, mtısahahe, 20.5 t yeni opı· 
fl•t muatkh1, 22 Kari Luze idaresia
do m 11 . iki takı mı, 22.50 lıaberl•, 
28. ö cas (tağauııile). 

MilAao • Tor·no - Florenaa 

20 p'4•, 20.40 pivano ve v ·yolo -
Hl ko·ısori, 21,15 mfleababe, pllk. 
21.60 Da ıteuıo Jl ftelerindeo yapdmıı 
1arkıla•, 1!2,15 •Son Vals> isim]J O.
kar Strausl'thı operetlt 21.05 .()an. 
m usfltiaJ. 

Prat 4 '7 m.) 20 haberler, 
20.1~ m05al!abe, f0.!5 musiki ile harp 
ve 111lb {bando mur.lka)1 ~1,35 kar tık 
netrlyaı (tag.ıııni, a&kıofon), 23 ne-
1eli nepiyat (caz, trio, ı.canni), 28 
haberler. 2S.20 Operet muıild. 

Bütrret - (89~ m.) 18 kantık 
tonıl!r, 19 2; devamı, 20.40 plA.k, 21 
Rad70 Orkntraaı, U.4l Danimarka ' 
için \ıaurlanan Romen netriyatr (aeıı
fonik koııeer), 2!?,!.0 taganoi (mugaD
niye Olga'nıa fttlrakile), :!2.M Sigu 
talum1 &.ualıod&ll &oaH muai.kiai. 

Tarkça lstaJahlar 
Da .. llfimm mldwrlal eri 111111 11-

ıll'Ha eenebl b1imeler yerine b:ı.. 

mlaeak ~e 1atılahlan anpmall 
hunstmtlald faallyetfer'ine dttam 
etmekttdirler. 

Ş mdiye kadar bil'çolıı: eenebi ıwb

lah1ann tDrkçe k.arııhklan bulun
~.... Bu yeni Hblablardan bi• 

-.. T6-k D.ifl Tetkik Ceatyetiaa 
sltMlerilmiftll'. D pr ka.mı .ta H
Jun rnak bere.lir. 

1 
Beyolt• Tapa ,,. tid..WU 

... W..ftHll l•luntlam 
Beyof ...,.da Tat.av:a nuıballe11inlD 

~ .411~ua papu of!• Hka~nda 
etki 31-33 yeni 21-23 numaralı apar
bman ye araanın aab.phtrl Seroğlu 
Hiriıto Eh-• ;ıe ft"RHİ Angiliko 
hanım bu yerleri Atmak için ida
reye bat vurmutlarll•. 

Müatıoana Aya Dimitri nkfa mil· 
tevell 1 ti tauıfındat1 Yerilen Yak;f 
de!ter 1 ve 26 K.E'n'el 329 tarıhli 
31 eeki aumaraya ait ana senedini• 
hs ne kadar miltevelli defterinde 
kaydi mevcut iae:de idareye mütlew
·.er defterde kaydı bulunmadıjl H

netılz tuarrufata kaya.en Ye ol• 
baptaki tefsir kararı a!:kimma teY. 
fikan muamele yapılac:ağandan ba.. 
7er laakkmü tmarruf Wd aııa da ... 
luna• b11g .. kG tarit.indttD iti. 
•aren 15 ... m&dclet içinde Uareye 
888-m •um•• ile müracaatl.n. 
Ujn e'uaar. 

Amaa~a hu•uk b.lklml j nden: 
A....,._ O~r •ahlle••en 

Om.._. .. lnaı Nwye ile Meh-
met paıa aa. Bal otullarından Rüıtem 
Efendi -ti• H~a Ef•• araaınd._ 
•ÜtelııeT9in t,o .. n nna daftıından do-
.. ,. Nun,. a.- namına l.tanbula 
plmnm .. fttiyede lkametl'ilaı 
meçbul oldytu mü.baıtı-hı meırublt°' 
tandan an1atılma•ma hlaaen maba
bme a&-4-933 Pft1n' s-•ıa~ talik 
•••• ~ ... ~---- ka
rar yen •İf ol:99kla •W.atii>i mu• 
..ıı.,t. ye....O ... ,,_.·ıac1e bizzat 
Hf& Hkıll kanuni l'Öndermeditl 
takc!irde baklrm• f1Yll1> 'kararı H• 

... ....... u. •• 414 '" ..... 
aklp ..-.wert ..-m.- ..Wit 
....... -- .ı..u: .-,. Wr •J 
•DJdetle .lllo oJunur. 

laımaıındmı lıariç blacaklart ci
hetle alAkad .... ın ""9 a.dcle-
Jıin mezkfu- fıkruma tı&• har .. 
.kel .-.1.n - .. Jazla ..,. 
ltıinal .ı.- ı.u1 .. ı-.11u2-2ıJt 
do•ya tmaıwatı8• ... w.att. 
na. o!uuor. 
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GO E 
tertip ettiği seyahate iıtirak ediniz. 
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GALATA-SARAY 

.... 
iNE 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için ıartnımeaine tevfikan ve "13501., numarala ka

rarname abkAmı dairesinde tak ıla ve kapalı zarf usulilo ikişer 
tonluk Uç kamyonet 11tıa ahnacakbr. Meıknr kamyonetlerin kat'I 
tesellllmU.1den evvel tecrObeleri icra edilecek ve matltıp evsafı t • 
mamon haiz oldukları tesellllm heyetince teıbit edilecektir. Talip-
1 rin şartnameyi gardUkten ıonra mUn kaaaya i.ıtirak tmek için te
minat akçeleriltı beraber z ı r nı nihayet u3.4.933,, pazarteıi rDnll 
qat "15., e on beşe kau .. , Galatad Alam Sabm komiıyonuna 
tevdi etme!eri. 

HEZAREN Sandalye 
ve Karyolaya 

ihtiyacı olanlar lstanbul'da 66 No 
R za Paşa yokuşunda 

AS i MOB.LYA 
fiat almadan 

Eminönll K ymakamlığından: BilA ruh at çıkarılmasmdan do· 
l yı taş ocakları nizamnamesine tevfikan mUsadero edilip yeddi 
emin fatile Tahta k lede Cilmert TOrk sokağında 6· IO No.lı depo 
•obibi Albert Tabab Efendi Ye tllrekAıına bırakılan yedi torba 
içinde tahminen 4ı() kıyye boya toprağı m halli mezkt\rda çık 
rtbrma uıulilo sablacağıodao almak iıtiyeolerin Martın 22 iod 

prfamb filDll Hat OD dörtte itbu m b ide bazır buluomalan 
llln olunur. 

* * 
Erenk8y0ndo Sahrayf cedit camii yananda Ziver Bey mektebi 

kiraya verilmek llzet çık mOzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar 
tafıilAt almak için Levazım mndnrlUğUne mOzayedeye girmek için 
de 3 lir lık teminat makbuz Yeya mektubu ile 23-3-933 perşembe 

• ,OnO ıaat on beşe kadar daimi encilmene müracaat etmelidirler • ..._. ___________________________ .._. ________________ __ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Miktarıı , Milimetresi: N •· ev ı: 

500 Metre 25 m/m Yassı kayı 
500 .. 30 

" " .. 
500 .. 40 .. • • 
500 .. 50 .. • .. 

YekQn 2000l 

Taliplerin nUmune •e prtnameyl g8rdiikten onra pazarlığa 
iıtlrak etmek üzere %7,5 teminatlarını hAmilen 29- 3· 933 çarşam
ba gllnü saat 14te Galatad.ı Ahm satım komisyonuna müracaattan. '1T., 

Büy .. 

RE i 
14. üncü Tertip S. üncü Keşide 

11 Nisan 1933tedir. 
BÜYÜK iKRAMİYE: 

1001000 liradır. 
Ayrıca: 60.000, 40.000, 30.000, 15.000 10.000 liralık 

hüvük ikramiyeler ve 100.000 liralık bir mükafat vardır • .. 

İnhisar1ar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap Fabrikaaı için oartnameleri dairesinde vo 

takas11z olarak satan alınacak olan Tebrit luyu tesiıatına muktezi 
Elektrikli tulumba ve elektrik malzemesi ile bu l§e ait diğer mal
zemeyi vermek istiyenlerin ıartname ve liıtelerl gördükten onra 
pazarlağa iştirak etmek Uzere % 7,5 teminatlarını bAmilen 1·4·933 
cumarteal saat 14 te Gal ta'da Alım, Sabm komiıyonuna 
mUraccailarL "Mn 

lıtanbul ltha!tt_ .P_D_mrOğllnden al
o oldugumus 54S263 n 5372ih nu

marala depoı.ito aıakbuıı:lara aayl 
edlld.tmden bOkOmlerl roktur. 

Bakırk8r Bes Fabfolkuı 

&on Post• Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netriıat MQdQrQ ı Halli IAtfl 

SON POSTA Mart 17 

. . . ' . ·:,,. ·- .... . . 

aya Bakıyor 
ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor! 

Filhakika: 
Eskisinden daha 

güzel göründüğüne 
şüphe yoktur! 

Çünkü İPEKİŞgün/üleri 
arasından intihap ederek 
yaplirdığı _qeni elbisenin 

rengi kendisini çok 
açmıştır! 

iaiKTi••• 


