
Yirmi Sekiz Haydut için 
Ölüm Cezası istenildi 

~Ağndağı lşyan
:cı)arının son Mu-

hakemesinde. •• 
· Adua, 11 lHulOll) - Şarkta 
Aj'rıdata baydatlupaa lftirak 
edenlerden ltlr kıamaaıa mubak .. 
melerin• t•luimla Afir €eu 
mahkemesinde deYam olaamuftur. 
Bu kafile EmiD pap •de Om., 
Oe otuı iki arkadapadU mtlrek
keptlı. Son muhakeme celaalnde 
mamaalardaa Karakillall Alamet 
otlu Reıo•• .aı 1&1lemirecek 
dereo.de ajv lauta olduju aaJa. 
tdmat n ban• c1a ... aJftlmlfbr. 

Ylae mçlalarclaa Akbqla T • 
monua lldlljil aalatılaralc daYa
ıun aukutuna karar Ye,Umlftlr. 
Bundu aonra iddia makamında 
oturu mllddei amam! muaYİDI 
Halit e., lddluam anlatmlf. 
auç)u'arıa Ain llyanıaa lttirak 
•ttllderlni, ukerlerimiale muha
rebeye clr' et ıt.tvdlld.ri.ı .a,-. 
lemif •• Hpei•I• de aeaa 1ı...., 

._ .•• -······· 

llflluılcem• .Jiln Afrul•la ....,._. 

'"''""- 6ir kUllll 
ceıa rlrmelerlni iatemlftlr. Fakat 
iddia makamı buDlardu Kadar, 
Muıt•fa, Selim •• Temo t. 
mindekl nç)ulana kaaU..aa 
tayİD ettlil , .. dv...W Aflllll 
olduldanm alylemif. baalara ceu 
yeriUrkea 65 inci maddeaia de 
• ...,. dikkate alınmu:aı Deri 
~ 811 ..... ldCla .... 

Vatana Hlzlll•t Etml9 
Olursunuz 

Birinci,. ( 100 ) lldncfwe 
( 711 ) llçUllCUJe ( 110) 
dflrclUncllJ• ( 2S ) llr•, 
•yna ( 100 ) brle de 
birer .... .,. verlleceldlr. 
Uatelerla laertl_a, laatta tek k .. 
u... ile clOlcluruluak rlal 
11Dbe .. tbaammllad.U. 

m..ı llllmcLr. 

YHlnel lüpı r. D. T. c ... ı, .. 
tl,.,,..ı k,,,.,.lılılaı .,.,..cai 
.,.,,,,,. .. ,.,.,. ıı.ı;..ı.,.u. ... 
ıllnel il.tal ,_,,,,.: Gaıllr-Gadr 
Gefl•I, G.lle, G•l•H, Gulııtet, 
Gıra, c;.,ıp, Gaoa .. u, a.,.._ 
lıit, G•••• Gul., Guuı, Glrılq, a,.,.,., Giıld. 
hk cevaplar 11 inci .. ,,. ...... 

Koca Bir Treni Kıvılcımla 
Yürütmek Mümkündür! 
Sıtkı Bey, Keşfinin Doğru Olduğunu, 

iddiasında Sebat Ettiğini Söyliyor 

..... ,......,,, ,.. .,, tı .. m.ı. ........ .,,.,., 
• laftlam. bir ldltrit aleYI cWmlerla • ~ parpm elaa 

koca bir tnal, bir ıe.ı,t JlrlhbUirl at .. parplaa•aclakp bl,le bt.. 
Ba 111bek lclcllaclaa ıec-1• .. , .......... ,.. .... ~ileri ... 

•• ele ba llbmlarcla balaMttlk. rlyorlar. 
ldclium aahibl olu ..ki fialk ma- Sıtla S.1 ba l&llere nim• 
alllmlerlndea Sıtlo beyhl ulatbk- lddiaaaada Hbat ra.t•m•ktedlr. 
lamaa 1uchk. Fakat Darllflbaaa Ba mllD ... betle bm ama izahat 
mtlderrialeriala ba iddiaya karp •••• •tla S.1 fUDlan llylemek
nrclilderi cenplan ela ili•• ettik. tedln 

Sıtla lte7, Wr lanlcam ••1• bir " - Amerika'da, AlmUJ•'cla 
kibrit ale.Ue koca bir tinal 1011 •e Fraua'da blltla prof..arl• 
dratle 7Dr8tebileafbd, buna a.. •• fea adamlan MDılırdeaberl 
sDa muktedir olclataaa llrll1or. atom m111 .. •I llau.a.ek lçla 
a...-.bU•NwaıNlilt • ._. • ..,,..._. Fmt ba m•Hle 



Halkın Sesi ]I 
Pahalılığa Kimler 
Sebep Oluyor ? 

Son genlerde t'lker fi"tlerl 7lne 
1UkııeldJ. Bu lıte b.aı.ı tacirlerin 
manevra çnlrd ğl de ileri sU· 
rOlmektedir. Bu hususta balkın 
temennilerini ıuraya ynzıyoruz: 

Ertuğrul B. (Vefa ead eıl 18) 
- Ulka etya fiatlerindo ,Oksek· 

ilk bl:ı.1 alAkadar ctmeL Onu hal ve 
.aktı yerinde olanlar dllıünıün. Fa
kat, teker 8yle midir ya? J Bu bizim 
ekaeriyetlmizb birinci derece il Ja
aıdır. Su gıda ne kadar ucuz oluua 
o kadar bizim için iyidir. 

!kbıat Vekili Celil Beyefendiden 
ıeker:n daima ucuz ve daima bol 
olmeınm temin etmeılni bekleriz. 
Bir mlllet adamı olan Çel&l Beyin 
bu noktayı bizden ziyado düşünece
tioe hiç ıOphe yo!..tur. 

* Fehmi Bey (Cağal oğlu 16) . 
- Ekmek ucuz, fasulye, peynir, 

nohut, merc:mek1 pdatu ucuz. Son 
derecede elzem olan gıdalardan 

teker yalnız biraz pahalıdır. 
Bunun aebep!erini bilmiyorum 

Daha bir ay evnl AYrupa fekerl 
toptan otuz dokua • kırk liraya 
.atılıyordu. 

ş·mdi l1e bakkallarda ıeker bir• 
kaç karuı Lirden fırladı. Acaba, bu 
pahah:ığa ellerinde şeker bvlunan 
birka' teker taciri ml .ebep oluyor? 

* Hakkı Bey (Fener Tabtamtnare 85) 
- Ucua ekmek, ucuz ıekerJ Ek· 

mek ucuz, fakat ıeker pahalı. Ben 
ebe aoruyorumı Şeku ucuzlı1ama:a 
mı? 

lf. 
Mustafa Bey (Aksaray, Hasanpaıa 

Karakol ıoltıgında 161 
Tahdit uaolGnden ıonra teker 

fiati b' r baylı yOkaeldi. Bu her oe
den&e htuedllecek derecede dilşmü· 
yor. Temenni ettlğ1m teyt Şekere 
eaaala bir narh koymak Y• bu narhı 
daima takip etmek. Hu olmadıkJ 
takdirde ite mukabilin de Tilrk ma.ı 
lhra~ edilmek euttle teker 'ılıarıl
mau temiıı olunmalıdır. 

Sahtekarlık 
Bir Adam Kendis;ne Mü

fettiş S:isü Vermiş 
Ke3aa isıniado biri s~yo~luıı· 

da Bayran a>!nj o:lı ken:lis:ae 
Poliı MJfettiıi ıtbıı •ererek 
dildilk çılauı ve o eınada civar
d1 devriy~ geı-n ,kto olan po!is 
Seyfi vıs Eıı~ı Ef :udilere ihtaratta 
bulu!l nık istemıştir. Fakat po
lisler ba adamın sahtekarhğmı 
anlıyare1c kendiıi:ıl yakalaınıtlar 
•• kara le ola j;!Ötilr mllşlerdir. 

Oyun Al .. Uerine Fiş 
Mıliye VekA eti önü mllzdeld 

hazirandan itibaren kahve ve 
razioolardakl bilArdo, tavla, ıat· 
raoç oyun aletlerine konulacak 
olan vergi fqlcrini darphaneye 
uımarlamııbr. Darphane 4 bin 
bilirdo fişi ile 7 bin dama, 
ıatranç ~e t.vla fişi yapmakta
d1r. Yapılan bir hesaba göre 
T lrkiye dahilinde 11 bin kadar 
o:. un aleti vardır. 

SON POSTA 

Diber Hanımın Paraları 
Fabrikada Amelelik Yapan Bir Kadının 

Paraları Kayıplara Karışmış 1 
BakırköyUnde bez fabrikasında amelelik yapan 

Dilber Hanım isminde bir kadın polis karakoluna 
mfiracaat ederek biriktirdiği paraların çalmdığını 
ileri sfirmO~ ve tahkikat yapılmıya başlnnmııhr. 
Dilber Hanımın anlatlığ.na göre hAdise ıöyle 
olmuştur: 

oma gitmiş, paralarını geriye istemiıtir. Fakat Suat 
Hanım hayret gösteren bir eda ile kendiıinin para
dan filAn haberi olmad.ğını ı6yleyince Dilber Hauım, 
arkadaşının kendisine ıaka yapmak istediğini zan• 
netmiş ve gülilmsemiştir. Fakat Suat Hanım ciddi 
bir tavur takınarak kenöisine kimsenin para emanet 

Dilber Hamm evvelkl glln öğle paydosunda 
fabrikadan dışarıya çıkarken yan oda bulunan on 
altı lirasını arkadaşı Suat Hanıma emanet etmiş va 
yemek yedikten sonra tekrar fabrikaya dönmUştCir. 
Dilber Hanım fabrikaya gelince Suat Hanınım ya· 

etmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Dilber Hamm 
derhal po ise giderek doJandırıldığmı ileri ıürmüştiir. 
Pulisler Suat Hanımı yakalamışlar ve hadiseyi tah
kik etmiye başlamıılardır. Dilber Hımımın bazı 
arkadaş'arı paralnnn Suat Hanımda olduğunu söy• 
lemektedirler. Fakat Suat Hanım inkAr etmektedir. 

Belediye Haklı 
Ruhsatsız Olarak Açılan 

Yerler Kapatılacak 
Geçen sene bir deniz banyosu 

sahibi, belediye kanununa tevfi
kan iıteniten harç resmini riza· 
ıile verm~miı ve banyoyu da 
ruhıatsız olarak iıletmiye devam 
etmiıti. Bu banyo aabibi ayni 
samanda deylet ıuraaına da mü
racaat ederek belediye aleyhine 
bir dava açmııtı. Fakat öğrendi
ğimize göre Devlet ıuruı bu 
davada belediyenin hakla oldu-· 
ğuou görmllı ve belediyeden 
rubaat alınmadan bo g1bi yerlerin 
iıletilemiyeceğine karar v~rmiştir. 
Bu karar tlzerine bntnn belediye 
fUbelerine bir tamim yapılın ş ve 
ruhaat11z açılmıı olan 1erlerin 
kapatılmasın bildirilmiştir. 

Kıdem Zammı 
Bin Muallime Ait Liste 

Tasdik Edildi 
Bu ıene kıdem zammı göre• 

cek llkmektep muallimlerinden ba· 
~lar.nın iaimleri Maarif Vekfile
tin~ bildirilmiştL Vekalet zam 
listelerinden bir kısmını tasdik 
elmiı ve lstanbul Maarif Müdi
riyetine göndermiştir. Şimdiye 
kndar zammı t&1dik edilen mual· 
Hm miktarı bini bulmuştur. Ge
riye kalan beş yllı muallim hak
kındaki um kararları da yakanda 
tasdik edilmiı olacaktır. Zamlar 
eyltlldan itibaren .orilmiye baş· 

!anacaktır. 

OllkkAndan Sigara Çalmıs 
Siirtli Şllkrn iıminde biri 

Galata Perıembepazarmda uı
tnncn Bekir Ef. nin dnkkanının 
camlarını kırarak 48 paket aiga· 
rayı çalarak ıavuşurken yaka
lanmıştır. 

(Gümrüklerde 
Çifte Muayene 
Yapılacak 

Haber aldığ.m•:r.a ı;öre güm
rük ve lnbiıarlar V ekaJeti güm· 
rük idaresine mlibim bir tamim 
göndermiştir. Bu tamime göre 
gümrüklere gelen bütilo eşyalar, 
ambalaj.ar tamamen açılmak 
auretiJe inceden inceye muayene 
edilecektir. Muayene memurlara 
tarafından yapılacak olan bu ilk 
muayeneden ·llOnra gilmrük mü
fettiıleri de ikind bir muayene 
yapacaklardır. Müfettiı1er ikinci 
muayeneyi yaptıklar na dair 
beyannameler lberine kayıt düte• 
ceklerdir. Bu suretle kaçakçılığa 
hiçbir ıekilde meydan verilme
mesi istenildiği anlaşılmaktadır. 

Ölüm Tehdidi 
Bir Delikanlı Metresini 

Ölümle Tehdit Etti 
Galat•da oturan Mahir iımin

de bir genç, Hayriye iıimli met• 
resile uzun mUddettenberi ayrı 
bulunmaktadır. Fakat genç adam, 
evvelki gün eski dostu ile karıa
laşır karşılaımaz dayanamaônş 
ve Hayriyeye barışmasını ıöyle
miıtir. Fakat kad.n,Mahirle ba· 
rışmak istememiştir. 

Bu ıuretle aralarında bir 
mUnakaıa baıhyan iki ıewgiliden 
Mahir: " Benimle bar.tm&zsan, 
seni öldOrfirilm f ., diye tehdit 
etmiştir. 

Hayriye derhal zabıtaya mü
raeaat ederek, 61ümle tehdit 
edildiğini şikayet etmiş ve Mahir 
de yakalanmıştır. 

Türbeler Tamir Edilecek 
Maarif V .:!kiletl Lalelideki Koca 

Ragıp Pa<ıa kütüphaneıin'n duyarla• 
rı i~ kubbeıinl laın r eıt rnıek edir. 
Müıeler idareli de tar:ı . ı kıymeti 
baiı türbelerden l lr lo•mmı tamir 
.. tti · ın ' · ı • ., .. nr • •• 1 • r 

Dört Kadın 
Birl:k O!up Bir Madamı 
Fena Halde Dövmüş: er 

Evvelki glln Taksimde çok 
glllilnç bir hadise olmuştur: 

Kırlangıç ıokaj'ında oturan 
Madam F oli ile . kızı Van ara, 
Selymao ve Şerife dün hep bir 
olarak ayni evde oturan Madam 
Oranya'ya gelmiıler ve: 

.. _ Sen bizim aleyhimizde de-
dikodu yapıyormuııun,. diye tlze
rine yilrümüılerdir. 

Dört kadına karıı yapayalnız. 
kalan madam Oranya kurtulmak 
istemİJ, pencerelere koıarak ava• 
11 çıkt•ğı kadar bağırmııhr. 

Fakat dört kadın ellerine ge
çirdikleri sopalarla Madam Oran• 
yayı fena halde davmnılerdir. 
Kadın poli1e mUracaat ederek 

· ıildiyette bulunmuştur. 

İcra Daireleri 
Bir Kısmının Teftişleri Bi
tirildi, Raporlan Yazıldı 

Müddeiumumilik birkaç ay• 
danberi icra Dairelerinin teftiıini 
yapbrıyordu. Birinci, ikinci ve 
ÜçllncU icra Dairelerini teftiş 

eden Müddeiumumilik Başmuaeini 
Hikmet ve 4, 5 ve Altıncı Daire
leri teftiş eden Müddeiumumi 
Muavinlerinden Sabri ve Mub ttin 
Beylerle Meliha Hanım teftişle
rini yapmışlar, raporlann1 bazır-
lam ılardır. Yedinci fcra Daire
sinin teftişine Müddeiumumi Mu
vinlerinden Salim Bey devam et• 
mektcdir. Teftit raporları yakında 
Adliyo Vekaletine e-önderile
cok tir. 

Kömür ~arpmış 
Kantarc larda oturan lraolı 

aeyyar satıcı Muatafa, oda11nda 
yaktığı mangaldan zehirlenerek 
baygın bir halde butaneyo kal· 
d rıl"'ışbr . 
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Günün Tarihi 

Ne Kadar Tütün 
İhraç Ettik ? 
Klnunuıani nihayetinden iti

baren muhtelif tUlOn mıntakal_. 
nmızıu 1932 mabaulllnden tlittıD 
alım Ye satımı hakkında aşağıdaki 
mal6mat abnmııbr: 

Ôdemiıt• kiloıu 45 kurup 
kadar fiatJe 30,000 kilo ıatılmış
tar. Bayındır, Torbala, Urla, Sefri
hisar, Dikili, F oçada kilosu 37, 45, 
50 kuruşa kadar 19,300 kilo 
aatılmııtır. 

Ege mıntaknsında 1932 mab
aulnnnn kat'ı miktarı 7, 191,000 
kilo olarak teıbit edilmiştir. Şim
diye kadar bu miktarın 5,390,000 
kilosu ihracat tacirleri tarafından 
ıatm a1mmışhr. Geriy~ kalan 
tiltiln miktarı bOtün mahsulün 
yllzde on sekizini ancak bulur ki 
1,320,000 kilodan ibarettir. 

l<uyuda Boğuldu 
Beyoğlunda Sırasorviferde biı 

ap1rbmao kapıcısı Hüseyin 
Efendinin dört yaşındaki kızı 
Şehriban caddenin bir ke
narında ağzı açık bulunan bir 
kuyuya dilşerek fecl surette 
boğulmuştur. 

Gayrimubadiller 
Gayrlmübadiller yarın HaJ.. 

kevinde fevkalAde bir toplantı 
7apacaklardır. T oplanbda, An
karaya gönderilmiı olup avdet 
eden murabh&1 heyetinin verece
ği izahat dinlenecektir. 

Konturat Pulları 
Belediyeler konturatlara 7apıfb

nlmak için pullar kullanmaktadır. 

Fakat bu pullar l~ln te•bit edilmlt 
bir tekil n reak yoktur. Her Bol.-
diye uzu ettlti ıekil H u:nkte pul 
buhrmaktadır. Ancak bu gibi pul-
ların bep btr renk YO tekilde olmaa 
lçlb allkadar makam tarafından 
Dahiliye VekA!et:ne mOracaat edJl
difl babei' alınmaktadır. 

Seyrüsefer işaretleri 
Belediye bDtDn Anupa fehirlerinde 

oldutu l'ıbl kalabalık 7er.ere bey
nelınılel kabul ed.len •eyrillefer l4a
retlerl koymaya karar Yermif ve ba 
loaretleri de ha:t1rlatmııt r. Yakanda 
iı• baılanacak ve tıare.ler yerlerine 
konacaktır. 

GUlhane Parkmda 
Belediye Glllhaoe parkını HaalC 

tekilde tanzim etm 1• karar •ermİf• 
tır. Parkta r8r6len ekaiı<llkler ta• 
ıuamlanacak, au tertibatı da genlıl .. 
ti~ec:ektir. 

Yalovada Hazırlık 
Seyr"•efain :ldarHi IJniJmOzdekl 

yas menımi i~in YaioYada fİmdiden 
baıırhklara baılamıftır. Bu .. ne va• 
pur aeferleri aıklaştırı l acak, bilet 
ücretleri de bir miktar ind.rilecektir. 

İki Yüz Eser 
Seçildi 

Birk•ç gfin enel Maarif VekAle
tinln Şikasro aersr·ıine iftirak karan 
nr;ld j'"ni yazmıştı~ Sergiye ıröa• 

c<lerilmek üıere mubte,ff mOze.erJ. 
miz.den ayrılan iki yOz parça eaerJn 
kıymetlerini takdir için mOtehauıı 
antı kac !ardan mGrekkep Lir komiı· 
yoo tetkil edilmittir. E.er:er bu kıy• 
metlar üu.rindon •irorla ettiril ... 
ektir. 

ı __ .S_o_n_R_o_st_a_n_ın_R_e_sı_·m_l_i_H_ik_a_> g_e_s_i_:_~----~-ta_ar_O_L_a_H._a_~_n_B_e_y_D!/ __ o_r_Kl_i: _ __.J 

- Sorma 
Huu Bey-

.. 
~ -- ... 

batım• relenlul 1 HaaaD Bey - Hayrola aıa- 1 .. y ok&a 'eylana uyupta moda 
caklaya au raatıeldia.. snafıazalanndan birinemi daldan .• 

-=--

- Yok ıeanım •. dan biıılm kayın
~aJde munıeueaini kaybederek de-

nbe dOıtıl.. bir a.at utrafArak sorla 
l&wtarablldiıa .. 1 

Haun Bey - insan 
böyle dakikalarda aklım .,. ... bazaı 

kar 
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Cenevre 
Konferansı 
Dağılırsa I 

·--------------------· Cenevre'de toplanan ailAhları 
bırakma konf eranıı aylardan beri 
altmıı millet araıında bir anlar
IQa tesisine çalı9ıyor. 

Fakat her biri yalnıı liendini 
dO,UndilğQ Ye sillbları bırakmaya 
Jaloıı kendiıini uğlama bağla
mak auretile rıza göıterdiği içia, 
timdiye kadar müıbet bir netice 
elde edilemedL 

Nihayet mecliı bu hafta ıoa 
devresine airdi. Dağılmak •e 
bntnn mllletlerl aillblanmakta 
ıerbe1t bırakmak tehllke1i bat 
ıGıterdi. Bunun Ozerine lngilis 
Baı•ekill, Franııı Baı.ekilini de 
alarak Cenevreye koıtu. Şimdi 
orada belli baılı devlet adamla
rını kandarmıya çalıııyor. 

Fakat bir netice elde edebll
ıneai pek •arit aörDnmliyor. 

Çünkll: 
AJmanya, timdi ber waklttea 

ıt1ade diğer milletlerle mOnYI 
niıbette ıillhlanmakta israr edi
yor. "SiJAhları bırakmıya razı 
olabilmem için ya aiı de ılllb
larınızı benim dereceme indirin, 
yahut milsaada edin ben ıiıin 
derecenize çıkayım., diyor ve 
derhal bir karar istiyor. Konfe
rans tehir edildiği takdirde, keo
diıini seı best sayacağını ilAn ediyor. 

Almanyanın bu iıtediği kabul 
•dilmezse, o vakit Milletler ce
miretinden çekilmesi, ve ailthları 
bırakmak için verdikleri ıözll 
tutmıyan devletlere karıı onun da 
Versay muahedeıinin kendisine 
yQklediğl yllkleri atması muhte
meldir. Yani, Almanya derhal 
•illhlanmıya baılayacaktır. 

Son Alman hldiaelerinden 
pirelenen Fransa, Almanyanın 
bu arzuıunu kabule yanatmıyor. 
Halbuki Fransa olmadıkça, ıl• 
lthlsrı bırakmaya karar Yerilmeıl 
lllUmkOn deiildir. 

lngiltere iki tarafın aruım 
bulmaya çala1 yer. Şimdilik. biç 
olmazsa, ya bet ıene lçln bir 
rnOtareke imzalanma11nı ve yahut 
timdiye kadar kabul edilen ..... 
ların imza edilerek tatbik olun
ınasını teklif etmeyi dOıDnOyor. 

· Halbuki Cenevrede bir an
laımıya mani olan birçok aebep
ler daha Yard r. 

Lehiılan korku içindedir. BGy
le bir zamanda ailAhJarı barakm,. 
Y• razı olması Yarit değildir. 

Rusya silAhların tamamen bı· 
ralulması teklifi kabul edilme
dikçe Milletler cemiyetinin kara
rına uymak fikrinde değildir. 

Japonya, Mitletler cemiyetin
den çekilmiıtir. 

Amerika, Sillhları bırakma 
konferansının wereceğl kararlara 
uymaya mecbur değildir. 

Hulisa Silahları bırakma kon
feransının biç bir ıey yapmaktı• 
ıın dağılmasl mukadderdir. 

60 millet ıilAhlara bırakmak 
için bir karar vermeden daiılır
laraa netice ne olacaktır. 

işte asıl mUhim meıele budur: 
GörUnfiıe göre bu netice, bir 

ıamaodanberi bUtnn cihan içinde 
için için kaynayan harp tehlike
•inl arttıracak ve yakmlaıtıra
c.ktır. Almanyanın ıilAblanmıya 
ba1lama11 karı ısında Franıa ve 
Lehistan tabii eli kolu bağla bir 
•azlyet almıyacaklardır. 

Zaten de•letler birbirlerine 
•llAhlarının uçlarını göttermiye 
baılamışlardır. 

Japonya Milletler cemiyetin
den ald ğı Adalarda donanması· 
'-• toplamıştır. 

Amerika bu Adaların OatOn
d'! 140 sefinesi ile manewalar 
Yapmıya hazırlanmaktadır. 

. Hulisa vaz.iyet fOphe Ye en
dite uyandıracak kadar teblikeU 
bir tekle girmiıtir. 

. Cenevre konferan11nın datıl

ltıaa•, tahnıin edil•miy•cek tehli
k•ler doğura bÜir. . 

(Resim.Ü Makale 

0110 tabii bidiHler nrdırld blıe 
~ok baalt ı6rilnür. 

araliiatin Dersleri a J 

Halbuki b8yle baalt a8zilken 
1ıldl11lerl iyice tetkik edecek olur• 
•ak. .. 

Buan çok fay dalı deni er almak 

mDmkOndOr. Hldlulerl tetkik etmlye 
ahıınıı. 

'SON · TELGRAF HABERLERİ 

Bir Kaynana Gelinini 
•• 

Boğarak Oldürdü 
Bu Kadın Damadını da Öldürtmüştü 

Dl Y ARIBEKIR, 18 (Huıust) - Alipaıa mahalle- ' muş ve öldilrmllı, ıonra da kaçmııtır. 
ılnde bir eyde oturan 50 yaıınds dul Bezo isminde- Zabıta cinayetten b~berdar olur ol.m~ı Bezo 
ki kadın yUzDne pudra aUrdUğO için 20 yaımda kadını yakalamıı ve Adlayeye tcıllm etmııtir. 
Feride iımlndeki gelini ile kavga etmif, komıuların Bezo kadının oğlu bayram da katildir. O da 
mOdabaleai ile bu kaYga yahıbrılmııtır. eniştesi H~liti. öldUrmUı ve yedi buçuk aeneye 

G k h . B mahkQm edılmıı bulunmaktadır. Damadını 6ld0rt· 
ece berkea uyukuda 1 en 1 taya~ eıo y~ta- mek için Bayramı l>u cinayete Bezo kadının teıvik 

tından kalkmıı, uyumakla olan ıehnin yatagına ettiği anlaş lmııtır. Cinayet: burada bUyUk bir 
ıitmlt. ı•linin saçlarını boğazına dolayarak boğ- heyecan uyandırmıştır. 

Dil Anketi 
Halkın Alakası Nazarı 

Dikkati Celbetti 
Ankara, 18 ( Huıuıl ) - Dil 

Anketine g6ıterilea büyllk allka 
nazan dikkati celbetmiıtir Oa
manlıcadıa TOrkçeye bnyDk bir 
ka11ıhk kıJayuzunun ıimdiden 
baı. rlanmar1na karar Yerilmlıtir. 
Maarif Vekili Reıit Galip Beyin 
rlyaaeti altında teıekknl edecek 
bir komiayon anket cevaplarını 
toplayıp ıırahyacak, diğer taraf
tan eıki dil encUmeninin ıama• 
nanda baıırlanmıı oamanhcadan 
tnrkçeye lBgat gaz.den geçirilerek 
1000 • 1500 kelimelik bir kılavuz 
hazırlanacaktır. 

Tekaüt Maaşı 
Ankara, 18 (Huıusl) - Mali· 

ye encümeni bükümetin teklifi 
Gıerioe tekteUt l kanununun bir 
maddesini tefsir ederek baıka · 
memuriyetle'rden müktesep hak
lan olmadıjl takdirde Millet 
Meclisi birinci ve ikinci reisleri 
ile reis vekillerinin birinci dere
ceden tekaüt maaıı alamıyacak
larma karar vermittir. 

Dahiliye Müsteşarlığı 
Ankara, 17 (Hususi) - Da

hiliye Milıteşarlığına Konya valiıi 
Vehbi Bey tayin edilecektir, 

lzmir' de Zelzele 
lzmlr, 17 ( Husuıi ) - Dlln 

tebrimizde hafif bir zelzele daha 
oldu. 

Yunan 
Hadiseleri 
iki Ordu Kumandanı Tev

kif Ediliyor 
Atlna, 18 ( Huıua1 ) - Hn

b6met bCHOn bOyUk memurlan 
değittirmek karanndadır. 

Atina, 18 ( Hususi ) - Ordu 
kumandanlanndan Jeneral Klades 
ve Kimiıia tevkif edileceklerdir. 
Bunların Plaıtiraı · hareketine 
İflirak ettikleri anlaıılmııtır.· 

Atina, 18 (Hususi) - Yunan 
eıhammın ıukut etmekte olduğu 
Londradan bildirilmektedir. 

Matmazel Tina 
Baba sile Birlikte Geliyor 

Atina, 18 ( Huıuıt) - Artist 
M. Papaala kaçan Matmazel Ti .. 
na'nın buraya aabte pasaportla 
geldiği anlaş ılamamıı, dilediği 

yere ıitmuine mllsaade edilmiş, 
Mle Tina da babasile birlikte 
lıtanbula hareket etmiştir. 

M. Şor Atina'ya gittiği Zllman 
kızına ~t Papaa'ın vaktile do-
landırıcılık cOrmile takip edil
diğine dair iki reıml vesika göt· 
termiı. Matmazel Tina bu vesi• 
kaları görllnce kendisini bekli· 
yen M. Papaı'a babasile geri 

döneceğini bi :dirmiştir, M. Papaı 
Atina gazetelerinde Yaktile ya
p.lan bu takibatın neticesinde 
men'i muhakeme kararı aldıiını 
tavzih etmiştir. 

İSTER İNAN JSTER 

Avcılar Kulübü 
Ankarada Bir Federasyon 

Yapılacak 
Ankara 18 (Huıusl) - A .... 

kara avcılar kulllbllulln Hnelik 
kongresi yapılmıı, Ankarada bir 
avcılar kulilplerl federuyonu 
yapılmasına, bir atcılak talim yeri 
ile bir poligon tesiı edilmesine 
karar verilmiş. Dahiliye Vekili 
ŞUkrU Kaya Bey kulübDn hami 
reisliğine, Aka GUndüı Bey de 
reisliğine seçilmişlerdir. 

Jeneral Plastiras 
Ankara, 18 (Huaml) - je

neral PJaatiras'ıa memleketimize 
geldiği hakkında resmi mahafilde 
hiçbir maUimat yoktur. 

Maarif Vekilinin Tetkikleri 
Ankara, 18 (Huauıi) - Maa

rif Vekili Reıit Galip Bey dDn 
yanında bazı ıe•at olduğu halde 
Bali kazasına gitmİf, melCtepleri 
teftiı etmiı ve mağaralarda tarih 
tetkikata yapm·ştır. 

Konya Lisesinden 
Yetişenler 

Konya liseıinde yetiılp te f .. 
taobulda bulunanlar aralarında 
bir cemiyet yapmak için dUn 
Halkevinde toplanmışlar, nizam .. 
namelerini hazırlamıflar •• Sadi, 
Rauf, Tahsin, Suat, Himmet, 
Beşir ve Cemil Beylerden bir 
idare heyeti seçerek çal11mıya 
başlamışlardır. 

İNANMA! 
Helvacılar Cemiyetl idare Heyeti, helva ların faz.la 

parlak görilnmeai için, helvacıların Uizumundan faz.la 
·,ukoz kullandıklarını g6rm0ş. Biltün heh•acılara bir 
tamim aeçerek. bundH böyle daha H rlikoz kullan• 
malar~nı bildirnıi .. 

8 z.im bildltimia helvalar ,eker •er• pekmule ya· 
pıhr. G .lko~la yapılsa heln •ıhhat için urar '. ıdar. 

iSTE 

Böyle olduğu halde He:vacılar Cemiyet n n bu itira· 
fana nazaran, helvacılar teker yerine g ikor. kullan
maktadtr:ar~ Artık lr.orlcm kstun he.•a yıyeb.leeet : mi:r.e: 

.l T 

Sayfa 3 

r 
s··zün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gıından dercedilememiş-' 
tir. ~ 

Mısır Tahvili 
Dün Çekildi 

Kaire, 17 ( A. A. ) - Ynıde 
3 f aiı Ye ikramiyeli M11ır kredi 
fonsiye tahvillerinin 15 mart 933 
tarihli keıideainde : 

1886 tahvillerinden 51742, 
ı 903 tahvillerinden 502570, 1911 
tabvillerlodeo 395881 numaralar 
ellişer bin frank kazanmııtır. 

Hava Postaları 
Çok Rağbet Buldu 

Ankara, 18 (Hususi) - Tay· 
yare seferleri dört gOn ıonra 
muntaıam bir programa bağla• 
nacak, mecliıten Jlyiha çıkıncaya 
kadar 1olularda11 alınacak llcret 
Tayyare Cemiyetine ait olacak 
her yolcudan 35 lira lluet alına
caktır. Seferler çok rağbet ıör
mektedir. Hükümıt bunun için 
on dörd~r yolcu alacak iki bü- · 
yUk tayyare daha almak fikride
dir. Ankara, Adana_ Diyarıbekir 
ıeferleri de iki aya kadar bat
layacaktır. 

Diln Ankaradan tebrlmize 
tayyare ile 3 Hanım, iki erkek 
Yo bir çocuk yolcu gelmiştir. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi diln cuma olma

ıına rağmen toplanarak mart 
devresinin eon içtimaını yapmııtır. 
içtimada çok hararetli mllnaka
ıalar olmUf, bilbauı Haseki 
hastanesine bir pavyon Uivesl 
meselesi etraf anda Vali Beyi o 
noktai nazarı kabul edilmemlt. 
bu battaneye 65 bin lira aarfile 
yeni bir paviyon yaptlmaaana itti• 
falda karar Yerilerek bntçe tesbit 
olunmuı ve . mart lçtimalarına 
albayet Yerilmittir. 

Ankaraya Giden 
Avukatlar 

Avukatların kazan~ Yerrfıl 
için Ankaraya giden heyet dan
müıtllr. Heyet C. H. F. erklnlle 
temas etmiı, baronun c:lileklerlnl 
anlatmış ve llyibanıo encümen
lerde mllıakereai esna11nda ken
dilerinin çağırıhp dinleneceklerine 
dair aöı almıtbr. 

Üsküdar'da 
Kooperatif 

Üsküdar halkı mnhlm •• 
faydalı bir it Dzerinde teıebbU-
ae glriımitlerdir. Verilen bir 
karara g6re Üıklldarda bir 
istihllk kooperatifi teıkil edile
cektir. Kooperatife hemen her 
Ü.iküdarh aza olabilecektir. Ko
operatif halka ucuz gıda mad
deleri, odun ve kömür tedarik 
edecektir. Kooperatifin reımen 
teıekkUlO için alAkadar makam
lara da müracaatlar yapılmııtır. 

Bir Çay Ziyafeti 
iki konıer Yermek üzere gel

mıı olan Rua tenoru Semirnof 
dün Londra otelinde lstanbul 
gazetecileri ıerefine bir çay nr
miıtir. 

Almanlar 
imparatorluk Bayrağını 

Selamladılar 
Ş .... brimizdeki Alman Konso

loshanesinde dUn sabah meraıim 
vapılmış ve binaya Hitler ve 
lmı- eratorluk bayrakları çekilmif
tir. Merasim esnaıında konıoloa 
bir nutuk ı5ylemiı ve tiddetle 
alkışlanmıştır. Bayrak Alman 
Koloniıi taraf.odan aelimlanmıtbr 

Paraşutçu Kız 
Panıt Jtla yere inmekte dünya 

:-ek.orunu k rmıı olan Romanyalı 
matmazel Smaranda ı~hrimize 
gelmiştir. Pazar 1rOnO memleke
tine dönecektir. 



~Menıld« Mamt1nJları J , 

Kozgörük Köyü 
Bağlık 
Bahçeliktir I 

Malkara (Hususi) - Malkan
nın en bllytlk k&ylerinden birisi 
Kozy&rllk k6y&ddr. Kozy6rllğüa 
1ollan çok temiz. oyaları yem
yeıil, ıuya uf ye boldur. Çift
çiler ha•amn ıtızel gitmesinden 
çok memnundurlar. Durup din
lenmeden tarlalar ada çallfıyorlar. 
Kozyllrilk k6yiiolln ahaliai yerli
dir. Köy Jh 1eksen haneli ve 
950 nüfuıludur. iki muallimli 
köy mektebinde bergllo 90 ço
cuk maarif alll'Wldu iatifade 
•tm•ktedir. 

iki ay oY•el bu k&ye 10 nl
fuala bir kilrt ailesi yerleıtiril
mifti. K61 laalkı ba aileyi geyia
dİl'lllİf Ye mllıterek bir 1ardamla 
balan ela mOltablll bale ıelir

miftir. 
Kozylrllk bağlık •• babp

Uktlr. KIJlll iki koncma bir de 
klbyua nrclır. Ahali giydiği 
elbiaeyi veaair eY eıya11m ken
dileri yapmakta n btltlln kiSy 
laallo yerli malı kullanmaktadır. 

Burada bir un fabrikua da me.
cuttur ld k&ylllalla ua lhtiyac m 
temia ediyor. iki ay urfuada 
kaycleld kıflık seriyat ıaoo dl
nllm bufday, 600 d&nllm arpL 
800 diSaDm çaYdar, 200 d&nnm 
kaplıca, 100 d6aüm yulaf olarak 
tapit edilmiftir. 

Kozylrllkte 2250 ko.rma. 206 
keci oldupadan klyde ıllt, 
Joimt çek boldur. Klycle ,... 
k...ım- karar verilmif " 
Uk puar ba bafta kllfat ediJ. 
mittir· Bllllaan bs hafta lala 
tGDlerl KoSJlrlk klılbade puar 
lnnlacakbr. 

Kuamıs kl1leriade pmarta 
fiad..ı 30 paraıa dllfmllftDr. 
Kaılerde ıamurtacdar tarafmdaa 
ao poraya toplaaaa JUmurtalar 
Malkara n Umaklprlde -«) p .. 
raya 1ablmaktadar. Ka.mm 120 
inci fllnD kaumm ki11eriade 
leyleklere teaad'1f edllmiftlr. Ka,
lerde bua ihti,arlarm tecrlb .. 
lerine ı&r• bu laa..Ude laer Hile 
leylekler, (120 de ova1a. 130 da 
JUY&Ja) iaerlermi1--Ahmet Hilmi 

Eskişelıır' de 
Bir Ölüm 

Eakitebir (Hami) - Ş.hrl
mla polis t.. 
laarrl koml..t 

Remzi El. n
aife ~ada ai
data birıltll 
•aatahlı•ı 
mlt"akip 11-
•lftlr. Uma 
samandan beri 
LWı••lrcle 
bm1111aa ,. b• 
...... ..... llenmll!t. 
kaaa kendini ancliren Re ... 
Efeacllaha llBml baracla wkeaia 
kalblal acatm11tır. 

lıaemende Şıftlr:er Cemiyeti 
Menemea, (Huaul) - Kasa· 

mııdaki toflrler aralarmda bir 
cemiyet teıia etaiflw, idare laer
etine Dimetokab Oam.., lamall 
Hakkı, CeYdet, Cemal " ab8 
sade Mustafa Efendileri Hçmifler, 
faa i,ete batlam ılarcLr. 

• KET HABERLER/ 

El'aziz'e Tarihi Bir 
Herkesle~ 

Nazar Herkesten 
Ayrı 

Bugünkü El' aziz Viliyeti Yüz Sene 
Evvel Ufak Bir Köyden ibaretti 

El'uiz {Hum- 1247 aenealnden 
ıt) - RomaWar enel Agavat 
tarafaad.m yapıl- mezraa• lımini 
dığı taylenilen tatıyan ufak bir 
Harput kaleai, ki7 lmif. Şeb-
binlerce kilomet• rin 1247 de bu 
relik araziyi g6- ufak kiy nbrioe 
rebilecek kadar kurulmaya bq-
yDkaek olan bir ladığa anlafllmak· 
tepeaia herine tadır. Bu kural111 
lnp &dilmiıtir. Oımanla padipb-
Kale ille defa lanaclaa AbdilJ. 
ikinci Kostantia uizia cllllana 
tarafJadan tamir t ... dlf ettiii 
edilmiftir. Fakat IPn yeni .. bire 
lranllerin Diyarı- er.st• ... umı m ... ur•• ele bir cemile 
be kir ve Harp ut -takalarına merked olan we bag Da hali bir olarak Mamaretlllab: iaml weril· 
lılİll etmeai Dzerine kale vuku- araziden ibaret bulunan Korey mit bahmmaktadır. 
bulan harplerde harap olduju mevkiinden kaldırılarak bugOnktl • Coğrafi mevkii terakkiye ~ok 
için hllkllmdar Kiara tarafmclaa yerinde lnıa edilmiftir. Bundan mDaait oldup cihetle JeDi ıebir 
tekrar tamir ettirilml•tir. aonra Harput uub 1Urette T&rk- b~rglin bir parça daha b~ylmlf, 

· • k ..... S J k 1 bır parça daha imar edilmlf •• • 1072 ta0nbınde a e e çu 1 er leria malı ohnUftur. 300, 3C8, nihayet bugOnktl halinl a1mq, 
ebne ge~lf· Alp Anlan da ka- 310 aenelerlnde nefl'edilen Har- Harput'an bir lmmı da ba yeni 
lede milhim tamirat yaptırmıı~r. pat aalnamelerinde bu haıuata ıebire naldetmiıtir. Bana muka• 
Elyevu;v kalede Selçuki devnae tafıillt vardır. Buuanla beraber bil bu muhtelif devirlerin tarihine 
ait milhlm kitabeler Yardır. Har- Harput'un e.Jd Oamanlı wezirle- malik olan ihtiyar Harput da 
put tam 137 ıene Selçukiler elin- rioden Rqit Pqa tarafından bergtın bir parça daha 1611mllftllr. 
de kalm11t phirde mllhim imar upteclildiii de tarihi riwa1etler Harput'ta uld demlerin birer 
itleri 1apdmtf, birçok mebaai meyamaa dahil bulunmaktadır. ph eaer aan'ati oı.n Jlz.I ca~ 
vücude getirllmiıtir. El'uize ıeUace; Mamuretllazis ler, meclreaeler we bırçok t.ribl 

Yine ba emada tehir etki denilen bu 7er yeni bir ıehirdir. abidat Yardır. - B. Turgut 

Malatga'da Meg
vacılığa Ehemmi
yet Veriliyor 

MalatJa (HlllUll) - Hlktmet 
lılalat1uıD meyvac.lık aahamnda-
kl lnklpf ıaı temin et.ek maU.. 
dile Avrupada meyYaetbk tahlil 
etmif olan ıençlerimizden Ômer 
Llltftl Beyi ıehrimize ıandermiftir. 
Mumaileyh ıehrlmizde alh ay ka
lacak, villyetiınizdeld Me,ncalık 
wo 111e1va yotittirm• uWleriaia 
aalahına pbpcakt.r. 

11a1aı,..aa Deri lllracall 
Malatya \Husud) - Kanana 

aaıal ve ıubat ayları ıarfında Ma-
lat1adaa barice 2869 tilki •• 
1anaar, 2250 taypn derial ihraç 
edilmiıtir. Tllccarlana elinde knl
liyetll miktarda aY derisi nrdır. 
Saaaar deriaiaia bit teki S.12, 
tilki 6-6 lira1a. taw,an deriai iae 
10-15 kurup 1&blmaktad r. Bir 
tawıanın derisiz ,a.deal 20-25 
kuruftar. 

Elektrik Şirketinin Senelik 
Kungrest 

MalatJa ( Husual) - Malatya 
Elektrik " Tetebblab S aaiye 
Şirketiaha .._Hk konırell y .. 
pıbaıfbr. Şirket mec:liai idaruiae 
San ude ı.m.H Ye lllmla sade 
Mebmet Beyler, muralupliie de 
.. S..kala lladartl Ahmet a., 
iatilaap edllmlflerdir. ......,. ............. 

Malatya ( Hue1111 ) - Halb
mde ballan da lftirakile bD,ak 
bir toplantı yapıllDlfbr. Bu top
lantıda Malatya Meb'- llahmut 
Nedim Bey .. bria aa muelell 
laakk ada •• dil d..ıeme faalirlıti 
etrafında bahat. wrmlftlr. 

Bitlls'ta Çocuk Bayramı 
Bitlie (Husul) - 22 aiaanda 

haflıyacak •• bir hafta de•am 
edecek olan çocuk bayramı için 
mekteplerde ıimdiden hazırlıklara 
baflulDlfbr. O hafta aarfmcla 
•uhtelif mekteplerde muhtelif 
.. ...-a ••• ~11r. 

Gemlikte Bir Deniz lzmir 
Macerası limanının 

Bir Gemicinin ~nelini Kur- ihracatı 
taran~ptaoaŞükıanBorcu lsmir 15 (A.A.) _ Ticaret 

Gemlik ( H......ı ) - Kapekla oclaeı lblm " laclrlerle muhte-
k.Syll eakialeriad• Huaa irapta Uf m;hmıllerimbia ticari YUİJ• 
iaminde bir tiae dair tanzim ettlil bir npara 
motorca Keçi- r6n meYIİID bqlaasıacınclaa o 
k a 1 a • lmrall mart 1933 tarihlae kadar t..ir 
anmada bat- boraauaa ·.CS mil1oa 86,&W kilo 
mak tehUke- izim we 15,384,520 kilo IDcir 
Iİade bulaDU ıablmıtbr• 
bir motoru kur- Menim bqlaafaaadaa 8 mart 
tarmlf, kurlan- 1933 tarihiDe kadar izmlr llma-
1__ n odan yabanca memleketi .. .... motonm 

50,381,663 kilo lztlm ft 2 4,837,364 
uhibl de tik· kilo incir 1ewkoluamaftar. 
raa borcmı• MllCe .. 11111 ....... bıraeat mevsimi bqlaa11ca 
ademek içi• manı Haaan llap .. n olın bir temmaa 1932 tarihhadea 
Hasan kaptana 600 Hralak bir 6 mart 1933 tarihine kadar lımir 
taabblt aenedi ••mittir. Batmak limaoandaa yabancı memleketlse 
teblikeaine meras balanın moto- ıladerilea muhtelif mah•U.ria 
rua Kaptam Rizeli Ali Efendidir. miktarı fudun 

All Efendi Darıcadaki çimento 18,485, 730 kllo tltl)D, 79,IJl7 
fabrlkuandan 1nk alarak 1ola kilo .tyoa. 18.940,278 ldlo ,.ıa. 
çakmıft fakat lmraB apldanncla mut. 13, 1.tS,670 kilo palamut hl-
m•kinetlnde bir arasa h....ıe ıel- IAaa11. 3,959,451 kilo meyan kiki. 
mit " aotor fartanaL 2aaYacla ele- 444,366 kilo seJ!lnJaiı- 6,IOl.560 
Dil ortu:ada kallDlfbr. Motorda kilo arpL 7,316,107 kilo baldacLr. 

bahmaalarcla ·~ t..u.ı Kozanda Yakalanan Çata 
n.ı..derelc 1arı• bapak pkip 
k•cW.-inl kurtaracak bir macl- Kosaa (Hamil) - Bir bapak 

aJdaaberi kuabaaws Ye cinrm
aenia illa__. latinra -..r da 107gunculuk Ye bulan yapaa 
m;flardar. oablr kitlllk bir cet• 1akala••• 

Ba emaela GemllktH aeJtia we Adliyeye yerlJmlıtlr. 
" laire ,eki Ue l1tubala ııt-
.. kt• ola Haaa kaptan ela 
1olcla fırbaa1a tutul11H11 " Ta
laya dotra bir rota alarak farta
D&Dlll fiddetiaclea lmrtulmı1a p
ltfllllfbr. Huu bptaa clalaıla
na fiddetiadea kurtulmak içia 
Taslara dopu tiderkea 1olda AH 
kaptama motoruna 16rmll1 Ye 
kenclieiain tehlikede oldutuau 
-atarak • motorm lacladma 
............... kaptulll ao-

torundaki tayfU111 ela JarcLa U. 
bomk motordaki laamaledea aoo 
~aval çimento denbe atd-., f .. 
kat aoğ11jun fiddetlnden tayfama 
elleri donmat oldup için daha 
fada atılmuına iaıkla balaaa
mamlft motor ba halile J•dete 
alanmlf Ye buaclaa llOlll'• ela iki 
alla &ece denizde daltalarla 
.o.d'1• edlldiktea IODrl Gem-
lii• ı•ebilmiftl'.J 

N,,,.,,llaA A6t 

Muhakkak hneatea batb 
tirli dllflamejl Hvmem. 

Pek 111 biliyorum ki henlm 
LIJle bir iddiad• bulunmam p
rip girilecektir; çllnldl beni ta
myalann çojunan b•nlm halt
lumdakl dOtllıaceleri banan t .. 
mamile aksinedir. Bu husueta da, 
yani kendim hakkında da, fikrha 
alelekıer kabul oluaanm z dc:lae 
nadır. Ne yapayım? 

En çok ıücUme giden ıeyleıı
den biri de nükte aavurur diye 
tanıomamdır. Bu bildeıı o kadar 
tikAyetçiyim ki bazan yaz lanm a 
•kmtaL olmu aı arzu ediyonam. 
Ç&nkl • rf alkte içia liz liyl• 
mek ancak arkadaı aohbetleria
de tahammal edilec:ek bir .. ydiq 
aarf dkt İÇİQ JUi yasmağa b• 
ea çirlda, ea aJlp iflerdea biri
dir. Yaza yazmama bir tek gay .. 
il olabilin dlflndOlderimlzl, dot
ru biJdiğimiı .. yl )'UIDalr, ml-
dafaa etmek. ( Bittabi yua yu
mak derken ıadece makaJeJI 
kutediyorum; pir, roman, hikl-
1e flpheaiz bqka rayeler ,ad .. 
bWr.) N1lkte, .. ttl, 111811 ctlmle 
ancak bu gayeye hizmet edecek 
birer wuata olabilir. Vuata11111 
hedef olmua kafanm peripalap 
na delAlet eder. Bayle huanlu
daa dalma nefret ettim; kendim 
...ı ODiara benzemek İilterim? 

Herkeaia dlflndDtDDdea bar 
ka tllrlil dlfODmek arana ela 
JİD• ıakat bir sibai,.tia mah .... 
lildlr. Blyle adamlar fiklrleriH, 
dotru bUcliklerl ..,ten keadil• 
rW hela eclealer " laerkelia 
ftklrlerlne de Uldlcattea fazla 
ehemmiyet •erenlerdir. • •Ba Prl 
aual lnala1onanm? Bilmemi ı.. 
kaim herku iyi balana ben feaa 
bulurum; beieailmeue tlliel d .. 
rim. Cidclea IMt-diiim hiç bir 
eaere fena deme•mı befeameclitl
me ı,ı demem de 1• iki. 1• ~ d .. 
fa olmafblr. Bunlarda da herk_. 
tea aJl'I dejil, bi1'kia mlaelddtl .. 
rimizia çop De bir fikirde ıibl 
ı&ılldlyorda& S.u bir dalaa 
mecbar olmamamı te•r• ecle
rim. 

Mulaarriria dlflaece~ .. ~ 
hakikatin ae oldupdur, herke-
Iİll aud dGflladüttıae. ODG 
1uht bulUJona, taabila içia 
eı....ı,.t ftrir, bacll vaiyetial 
oaa ılre tayin etmek içia dejil. 

Baza tanıd klar da benim, laer 
.a,Ieaeaia muhakkak alcaial mla 
mtıdafaa1a kalktıfıma lcldia ed.,. 
ler. Bu da tamamll• dojra et.. 
jilclir; fakat "tamamUe., kafdnq 
kop1oram, çlnkl banda halde 
kat• llrb...-.H ılblr 
hDkmllmlizD ifadeye kalkqaıac:a 
aizümllale dlfOncemİIİD bpkı 
ol.adap ılrlrl .. Dltlacemi .. 
de ne b"- ·•-ce. lar ..,. 
clı; • Jbald li&lmbcle, JUUD ıcle 
o 1 r ka1boluY•mİf- O tekil
d ıki Wr lalllme bis de \lwaftar 
detiliL Bamm lçia lttirak 
•ti 1 mis fi"lrl•e, , .... 
bq ... uıam ata kea• 
apamda clurchllumaı umu 
da ltiru ~ •arclar. Sa. 
ıa.terit .,....dan cletd. MWm 
laaJdlr•t •anamadan dctar. 

KeD6aden babHtmeif .... 
...-. fakat ne yapayım la balaD 
._. hazan mecbur olayor. Ea 
•mimi llderim, yani dopt. 
tuna en çok lnanclaflm laikti• 
lerim • rf bir ıaaterif anulUD8 
hamledillnce ae yapayım? 

Belki doiru. belki yanlıı cll
fthalyorum; Jakat 81alerimde Wt 
kimHJ• aymak •• ,. .,.. .... 
.... yoktur. 



18 Mart ~OM POS1'A 

l
, 

[ Sigase~ _Alemi BABİC:I TELOBArLAB 
Umumi Bir Harbi 
Hangi Siyasi Kuv
vet Doğurabilir? Komünistlik Mücadelesi 

Bundan birkaç pn e .. ·el, lıalk 
arHına yayalaa harp ıaylalarını 
doturan aebeplerl aBzden l'eçirmit 
n tktaudl •niyete bakarak buJlÜB 
için, yAkın bir umumi harp tehiike
elnlıı mncut olmadıtını elSylemittik. 
BugQn de ayni meuuu, eiyut Yad· 
yelle murakabe etmek •• bu yüzden 
bir harbin dotmaaı mOmkQn olup 
olmadıtı ıı gözden geçirmek iatedik. 

.. \lmanyanın Birçok Şehirlerinde Ko
münistlerin Faaliyetleri Yasak Edildi 

Harbe ıebep olacağı en çok irlc'ia 
edt'.en memleket Almanyadır. Bu• 
gOnkO halle Almanya bir harp 
yı.pmak iater mi? Böyle bir suale 
ba,YIJ' demekten bat'· • yapacak b ir 
fey yoktur. ÇJnki Alman m lletl, 
muharebeyi, fenni bir hareket telekkl 
eder. O.ıun için harp, hiHI bir m .. 
sele değildir. Bugünkü halile böy'e 
bir harbe hnırlanmamıı oldutu için, 
nıuharebe teblikeainln Almanyadan 
ıelmeı n• lmkln yoktur. 

Leh alan - Bu ınemleketl• Al
manya ara11nda. Dançiı koridorun• 
dan dolayı mühim bir lht.Jif Hıdır. 
fakat komün!zm:e mOeadele nokta• 
1tndan, bu iki memleket blrillrin'.n 
müttefi~ldirler. Binaenaleyh, er, re~ 
anlatmak 'mecburiyetindedirler. 

Şu halde, aaal harp tebllkeaf. 
Franeanın fU Yeya bu ailmreyi tetYllc 
ederek büyük kunetinl onun yardı• 
mına koıturacatı •aadindH dota· 
bil 'r. fakat bu takdirde de Fraaaanın, 
lnrilteredea emla o:ma•ı, batta emin 
ileti!, onun yardımına ıınvenmeal 
Uıımdır. Falcat fnı'ltere' bByle bit 
Jardımda bulunmak arzusunda detil• 
dlr. Fılvak ·, lnriltere, Almanya tara
fından f ranaaya yapılacak bir teca• 
yQzQ Fransa Ue beraber reddelme7i 
•adetmişt r. 

Fakat Fran .. nın, merked A•ra
pada •• ıarkt- oyaadıtı rollerin bir 
icabı olarJık bir tehlike zuhura ıcllr 
ite, elhalte ki lnı'ltere Franıa ile 
berabel' yDrGmiyecektir. Be:kl aley
hinde bulunmı7aealc, fakat muhakkak 
lcl beraber de adım atuuyaeakhr. 
B" Hıiyete glSre. aiyul noktadan da 
J•kın bir harp teblıkHi menubaha 
detildir. • .neut mGtLGller, ileriye 
•lt tehlike lohumlannı tapmaktadır. 

Sttreyya 

lrlanda Meclisinde 
Dublin, 17 - Meb'usan Mec

Usi, fngiltereye borç?u bulunan 
emlik ve arazi takıitlerinin 

Cenubi lrllnda Maliye Nazırlığına 
devir ve bavaleıi bakkmdaki 
llyibayı kabul etmiıtir. 

Loetzen, ( Şarki Prusyada ) 
17 - Sol cenah radikallerinden 
oldukları zannedilen bir takım 
kimseler, Loetzner ve Rayn ban• 
kasma bir bomba atmıılard.r. 
Bankanın bOyUk kapısı harap 
olmuştur. 

Bankanın iç tarafında da knl-
liyetli zarar Ye baaar vuku bul
muştur. 

Darm,tat, 17 - He• hnka
meti toprağındaki sosyalist vo 
komllniıt cemiyetlerinin faali• 
yette bulunmaları yaaak edil-
miıtir. • 

Karlsruhe, 17 - Almaa hO-
kumeti komiseri ıosyaliıt Ye ko
mUniıtlere mahıu• llniformalar 
ve allmetJerin giyilm..W ıaaak 
elmiftir. 

Bir Vapur 
Ateş Aldı 

AnYers. 17 - HlntkeneYlrl 
yllldil olduğu halde dün aabab 
Anvers limanana gelen Şvarzea
fels gemisinde kenevirlerin tutu19 
ma11 yilzünnen büyilk bir yanı; ın 
çıkmııtır. Neftyağı do:u birçok 
tenekelerin ı;emiden dqarı ç ka
r1lmasına muTnffakiyet elvermiıtir. 
itfaiye kuvvetlerinin ancak birkaç 
glla içinde ateıi ıöndOre.:elderi 
ıöylecmektedir. 
• 

içki Yasağı 
Tarihe Karışıyor 

Vaşington, 17 - Ayan mesliıl 
ıarap ve bira ıahşı01n kanuna 
uygun bir hale gefrilmesl için 
yapılan liyibanın tadili bakk1nda-
k1 takriri kabul etmiştir. 

Bu takrirde bira ve taraplar
daki alkol miktarının yüzde 3,20 
den 3.05 • iodirümeai iatenmiıtir. 

Nehirlerde Seyrusef ar 
Berlio, 17 - Oder nehrinin 

mecrası Boyunca gemi ıeferlerioe 
tekrar başlanmı,tır. 

TEFRİKA No. 20 

IBTİY AT .ZABİTİ 
ROMAN 

Muharriri ı BUrhan Cahlt 
iyi bir aile çocuğu idi. . [y lüğLten biri bUtiln arkadaılarm n 

terbiyesi, aile terbiyesi, hayat cepheye dağıldıkları bir 11rada 
biliisi kuvvetli idL Y akıııklı, gös- kendiıinin bu ıekilde himaye 
tert,u bir lıtanbu) çocuğa olan edilerek merkezde ahkonulmaaını 
Cevdet arkadaılan arasmda der- adeta korkaklık gibi telikki etti. 
bal bir •arlık olduğunu iıpat On beşinci bölükte mua1lim 
etmiıtl. olarak kalııı sırf a1ay kumanda· 

(A) formasını takıp beşinci n mn onun ıahsl meziyetleri hak· 
b611lk baıçnuıluğunu yapmıya kanda e dindiii kanaatten ileri 
baıladığı zaman alay kumanda· aemiştL 
oının emrile ıabitaD tabldotuna Cevdet vazife baı nda demir 
girmek mOaaadeıinl alda. Bu gibi ıert, talimden sonra bir 
kendi aınaf nda ilk defa ona bariçiye memuru kadar nazik ''° 
rapılan bir muamele ldL zarifti. 

Bazıları CeYdetin bu parlaya- Ben ( CeYdet ) le Yakacık ta 
ııaı pek kuvvetli bir iltiması oJ. tan fm19tım. O bir fen adamı 
duğuna verdiler. Halbuki Cevdet olmakla berabu ruhen çok 
böyle vazifelerde en yakınlar.n :n içli idL 
himaye arzusunu bile gururunu Onunla aktamlan Yakacıkta-
lncitecek bir hareket telAkki kl ay~zma babçe!İain ylikıek ça-
ediyordu. narları altmda oturur, haziran gil-

Dayısı erkAnıbarblyedo yllksek neşinin Ada açıklarında Marma· 
bir vazifede idi. Onu karargahı rayı kana boyar gibi kızıllaıtıra• 
umumiye almak istedi. Fakat rak batııını aeyrederdik. 
Cevdet talimkihta mürettep bö- Bütün aün Yakacak bir balYet 

1 MillrtJer ce-
miyeti, uzun mü
nakaşalardan ve 
müza kereler den 
sonra bir harp 
vukuunda, harp 
edenle rdtm mu
taarrız vaziyette 
olanın hangi la· 
raf olduğunu tes· 
bite çalışmıştır. 

Fakat bütün bu 
gJyretbr ve e
mekler boşa git· 
mi~ Çin· JJpon 
harbi gibi canlı 

bir misal olm• 
sına rağmen"mu

taarnz" bir türlil 

tespit edileme
miotir. 

Bir lngiliı 
c ..... ,,..~~' A~v,a.M 

gazetesi burada· A c & e. A. ? 
'"-"111.t\u LCt>liN" K \ M ki karikatürü yap- 1ı....--------ı--_.;.;.,;._:, _ __;:...._;a..;..__,; 

mıt ve altına da ıunu yazmıştır: "Cenevre hukukşinasları, Cemiyeti 
Akvam misakının maddı:Jerini tefsir etmekle meşgul olurken!,, 

Yugoslavyada [ftirak Ce
reyanları Endişe Veriyor 

Belgrat, 17 - Meb'uaan 
Medwoin dlln &ileden ıonra 
yaptığı toplanmada Baı•ekil M. 
Milan bütçe hakkındaki umu:nt 
mOzakerenin ıoounda mühim bir 
ılyasl nutuk söylemiştir. 

Bütçe ilk kıraatinde kabul 
edilmiıtir. 

BaıHkil nutkunda demiıtir ki: 
"- HnkOmet parlAmento ha

ricinde siyasi mahiyetle ı6ylenen 
aöılere cevap vermiye mecbur 
değildir. HükOmet yalnız mecJia
lere beup vermekle nıllkelleftir. 

11
- Hüktlmet dahili ıiyaseti• 

mlıe ait bazı meselelere bnyok 

~ibi yanar, tutuşurdu. Akıamları 
iÜneş denize inerken Marmara 
bir portakal ıerbeti rengini alınca 
içimize serin bir rehaYet çökerdi. 

(Cevdet) le her şeyde ıan'atten 
edebiyattan, memleket işlerinden 
konuşurduk. çok iyi anlaşmıştık. 

Genç ve kıymetli arkadaşım
dan o yazın ıonunda ayrıldım. 

Ben hastalanmıştım. Vazifemi 
ldanbula naklettiler. 

Cevdet zabit Tekili olduktan 
aonra lıtanbula her ioiıte bana 
uğrardı. 

Vazifeın takıimdo idi. O ci
varda Hfr plnsiyonda kalıyor
dum. Cevdet her per~embe ak· 
fUld bana ıelir, cumayı beraber 
reçirirdik. 

Gazze muharebelerinin kızıştı· 
i• bir zamanda onun talimglhta 
kalan diğer arkadaşlarile beraber 
(Şam) a hareket için c-mir aldı· 
ğuu duydum. Harbiye' nezaretine 
in iği giln bana da uğradı. 

Ancak yaram aaat kadu ko· 
nuıabildik. 

Ayr hrk•nı 
- CeYdet, kardeşim, dedim. 

Nereye gidersen bana yaL Ben· 
de cepheye gitmek, büyük bir 
mektep olan harp aahn«'sinden 
deuler almak uterdim. Kısmet 

\ 
birlik eıerinl bozabilecek, milli 
birlik temellerini yıkabilecek ve 
bazı kere milJetimizin blltftnlOğU
nil bile tehlikeye d61ilrebilecek 
mahiyette hal çareleri bulabile
cekleri zannına kapılanlan mes'ul 

tutmakta hiçbir kusur Ye ibmll 
ıöslermemişlir. 

lıter şimdiki rejime taraftar 
olsun, ister muhalifler ıınafında 
bulunsun, blltUn Yugoslavların 

memleketin bütüolilğünll Ye iıtik
lalini korumak iç.in bir araya 

g~lmiyeceklerl zannına dOıenler 
pek ç( k aldanm·t olurlar. 

olmadı. Scnia görllşüne, anlay • 
şına itimadım var. Bana bütün 
hatıralarını yaz. 

Cevdet bana YadeUL 
O.ıa talimgAlı, silah arkadaı· 

lığı hatırası olarak kullandığım 
bir altın kalemi verdim. Mert 
Ye temiz arkadaş•m o akşam 
(Şam) a hareket etti. 

Gazze muharebebrl ı ra111dı 
bir küçük mektubunu aldım. tia· 
tara defterini tutmaya başladığını 
çok enteresan vak' alarla karşı· 
lHtıiını fakat bu yaz farın bir
birine, bağlarunca çok güzel bir 
hikaye haHne geldiğini g6rdilğl1 
için onları bana harp •onunda 
Yereceiini ıöyliyordu. 

Aylcarca ondan yeni bir haber. 
alamadım. 

Harp gailesi değil arkada1lan 
anaları eYlatlarmdc n, kadınlan 

kocalarından, aeviilileri atıkların
dan ayırdı. Yıllarca allren bu 
karıııklak, bergün tazelenen bu 
heyecan arasında doıt •• aşna
lan tesadüften başka birleıtir .. 
cek kuvvet yoktu. 

insanlar büyük bir kasırganın 
barnlelerine kapılmışlardı. latan• 
bul'un yeşil köşesinde doğan bir 
genç Arap çöllerinin cehennem• 
den farkaıı bir ccpheıinde can 

Gönül işleri .._ ____ -.... ------J 
Güzelden 
Korkan 
Erkekler 

GönDl kimi ıeverH gOzel 
odur, derler. Fakat bazan hem 
gDzeJ, hem de gönlün boşlandığı 
güzeller vardır ki bunlar bir k .. 
ıım erkekleri endiıeye dOıürDr. 
Bir takım erkekler çok güzel b;, 
kızla evlenmiye cc:ıaret edemez
ler. Öyleleri •;ardır ki ıeTgilerine 
rağmen fazla kıskançlık yilzünden 
çok gllzel bir kızla evlenemezler. 
Bunlar luskançhktan kıvranmak· 
tansa aşklanna içlerinde eritmeğl 
tercih ederler. Çünkil bunlara 

göre faxia güzel bir k z daima baı 
ka erkeklerin nazarı dikkatlerini 
celbeder. Böyle güzel bir kadınle 
aokağa çıkan kıskanç erkekler 
daima azap içinde kal.rlt:r. Şu

raya koyduğllm mektubu bir 
misal olarak okuyabilirsiniz: 

"27 yaıındayım. YüzllmUn Ye 
•Dcudumun dibgiln olduiunu, 
güzel deni:ebilecek b:r tipe ma• 
ı k bulunduğumu aaylnyorlar. Oç 
aenedenberi çok gllzol ve kibar 
bir kızla Hviıiyoruz. Nıtanlandık. 
Yakında evlenece§':z. Fakat b6y
le güzel bir kızla eYlenmektea 
çok korkuyorum. Herkesin gözll 
karamın lizerinde toplanacak Ye 
ben de kıskançlıktan ölünceye 
kadar azap ve utırap çekeceğim. 
No yapacağımı kestiremiyorum. 
Tavsiyelerinize sığınıyorum. .. 

h&dıkoyr N. N. 
Oğlum, bir kadm kendini 

idare etlikten Ye eYİ 1e bntna 
kalbile bağlandıktan aonra kı .. 
kanmak l:oş ve manasız bir ıer 
dir. Gü:ıel b .r kadının ailesine 
Ye ocağına bağlılık meziyeti ol
duktan •onra ondan korkulmaz. 
Korkunuz bctyhudedir. Eğer ae.
ı; ilinizin aadakatinden fllpbeDİI 
yoksa derhal evleniniz. 

HANUfTEYıB 

Amarikanm Yeni Sefirleri 
Vaıington, 17 - Amerikama 

Paris aefirliiine M. Straus tayin 
edilmiştir. Londra Sefirliğine 
namzet g~sterilen M. Binghan 
hakkında bazı tahkikat yapua
caktır. 

veriyor. Erıurum'un göklero eri
,en tepelerinde hayata gelo11 
bir Tar& evladı Avustur-
ya paytabtını kurtarmak için 
Galiçya cephesinde Kazak 
kurşunlarilo gözlerini dünyaya 
kapıyordu. Hayat geride ve cep
hede bir boğuşma haline gelmişti. 

Bu arada talimgAh bir zabit 
fabrikası gibi işliyor. Bir yandan 
cübbesi aarığı ile giren medreseli 
nç ay ıonra incelmit. aertleışmiı 
bir mllcadele adamı olarak ortaya 
ç:kıyordu. 

Benim yazifem gecenin ileri 
ırakitlcrine kadar devam ediyor, 
gftndllzlerl yorğun bir halde 
öğleye kadar yat yordum. Umumi 
hayalin ıekll. mana11 değişmişti. 

Birçok arkadaılar yekQnu bir 
aral k beti, albyı bulan cephelere 
dat.lm:9lardı. Teaadllf herkesi 
bir tarafa atmıştı. 

Sinirlerin gerilip telekkilerln 
altDıt olduğu bu d~rt yıllık harp 
devrinde ıilib allana giren genç
lik mllthiı bir imtihan geçiriyor< a. 

Bu imtibandau 11t kalanlar 
bu~Qn hayatın muht.ılif aaflımnda 
yine öı yurt için çalaşıyarlar. 

Arkadaıım Cevdetten tamam 
iki buçuk sene mektup alamadım. 

( Arkası var > 
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Galatasaray Yenildi 

Beşiktaş, Dünkü Müsabakayı 5-0 Gi
bi Dolgun Bir Netice ile [{azandı 

Galata•arag - Be,iktaı maçından conlı bir intibtı 

Futbol lik maçlarının ikinci ı Nbım, Be,iktaı heaabına ikinci ı yaptılar. Oyuu çok tert oldu Te 
devre mUsabakalarma diln de golil yaph. lstanbulıpordan lkl oyuncu yara• 
devam edildi. Dun Kadıköyilnde Bu golden Uç dakika ıonra !anarak takımı terkettiler. 
Galatasaray - Betiktaı, Taksimde Nbım tekrar bir fırsat yakalı.. İlk • denedo lstanbulsporun 
latanbulspor .. Vefa Kumkapı yarak aağ' köşeden üçüncil golll yaptığı bir gole mukabil lkipcl 
karıılatblar. Neticeler şöyledir: attı. Artık hakimiyet tamamen devrede do Vefalılar bir &ol 
Galatasaray 5 • O mağlüp, öteki Beıiktaşa intikal etmiıti. Galata- attılar. bu ıuretle oyun 1 • 1 
maç iae 1 - 1 berabere. ıaraylılar ıahst gayretlerini de beraberlikle neticelendL 

Galatasarayın dünkti mağlü· kaybetmiy~ başladılar ve o.lduk.. Öteki Maclar 
biyeli biraz beklenmez bir n~lİ· ça govşedıler. Oyun bu vazıyetto Takaim ıahasınd; latanbul-
ce gibi 1t6rilndil. ÇUnkll herkea iken soldan gelen bir topu Beoo ıpor • Vefa B. takımlan arasın-
•radaki fasıladan istifade ederek tiktaş sağ açığı Hayati kaptı ve daki maçı 3 • O lıtanbulapor 
Galataaarayın çahıtığmı ve mu- yerden Lir vuruı!a Beşiktaı ho- kazandı. 
waffak olacağmı tahmin ediyordu. ıabına dördlincil golU teuıin etti. Topkapı • Bey1erbeyl maçım 
Fakat tahminler doğru çıkmadı. Beıincl gol 37 inci dakikada da 6 .. O ile Topkapı kazandı. 

Müsabakalara geçelim: oldu. Beşiktaş ıol içi bütün Kacfiköy sahnıında Galatua-
Galataaaray fU kadro ile çık- oyuncuları tek baı·na geçerek ray • Beıiktaı mllıabakasında 

tn Avni • Burhan, Hliaeyin, Sup- takımına beıinc:I 1010 kazandırdı. 2 - 3 gibi hafif bir farkla Gala-
bi, Nihat, Muzaffer • Danyal, Galatasarayın dOnkQ mağlü- ta1aray galip geldi. Hilll • AJ.. 
lbrahim, Raaih, Fadıl, Mehmet biyetiniu baıhca aebebi, takıma tınordu maçında da Hiıil takımı 
Salim. yeni giren oyuncuların aksama- 3 - 1 ile galibiyet eldo etti. 

Betiktat= Sadri • HllınD, Ad- aıdır. MeıelA Rebiinin yerini alan 
nan .. Nuri, Ali, Seyfi • Eşref, Danyal korkak oynuyor, topu 
Şeref, Nlzım, Hakkı, Hayati. kontrol edemiyordu. Buna mu-

Kaleyi Beşiktaılılar kazandığı kabil Beşiktaıta sağlam bir anlar 
için Galataaaray ilk devrede ma ve kaynaıma gözükilyordu. 

rtızgAra ka'f' dllıtll. llk akım f stan bulspor • Vefa 
Galatasaray yaptı, fakat neticeıi.ı 
kaldı. Dün Taksim atadyomunda 

lıtanbulapor ile Vefa Kumkapı 
takımları ikind karıalaımalarını 

Müteakıben Beşiktaılılar uzun 
paalarla hilcuma geçtiler. 

Fakat rOz:gAr fazla olduğu 
için Beşiktaı oyunculan bu uzun 
pasları idare edemiyorlardı. Bu 
auretle Beşiktaşan her lniti to
pun dııarı gitmesile neticeleni
yordu. Galataaarayl:lsr ilk dııe~ 
renin ortalarına kadar iyi ve 
nmit verici bir oyun gösterdiler. 
Hatta bir aralak Galataaarayın 
galibiyetinden bile kuvvetli tah
minlerle bahsedildi. Fakat dev
renin aonlarına doğru takımda 
Uk akaaklıklar ba7ladı.. Bu sıra
da Beıiktaıın bir hücumunu fena 
karşılıyan Burhan kusurlu bir 
wruı yapb, top Beıiktaş 1ağ 
açığ nan ayağına gitti ye buradan 
Hakkıya geçti. Hakkıdan ıol içe 

giden top Eşrefin aıkı bir çekir 
le Galataaaray kalesine girdi. 
ilk devre bu ıekildo 1 .. O bittL 
ikinci devrede Beşiktaılılar paı• 
larını kısalttılar ve daha çabuk 
bir oyun göaterdiler. Bu ıuretle 
Betiktaşın oyunu iyileşmiş oldu. 
Bu dttvrenin onuncu dakikaaıoda Maçtan başka bir Mıhne 

/stanbulsporun 
Yıldönüınü 

Gençliğine nimea ıpor itle
rinde lallyUk muvaff aklyetler 
kazanan ye geçen ıene futbolde 
Türkiye ıampiyon!uğunu eldo 
eden ~tanbulıpor kulQbll, yıldö
nllmQ ıııUoasebetile perıembe 
geceai Park oteli salonunda bir 
balo vernıiıtir. Balo çok güzel 
olmuı, davetl!ler ~abaha kadar 
nezih ve temız eglenceler ara-
ııoda yakit geçirmişlerdL 

Macar Milli Takımı 
Mart ayı içinde Macar MUll 

takımı Çekoslovakya milli takımı 
ile bir maç yapac:aktır. Macar 
milli takımı o maçtan ıonra Avru
pa merkezi kupaaı için ııra ile: 
Avusturya ve İtalya takımlarile 
oynayacaktır. ----
Fransız Takımı Hazırlanıyor 

Almanya Mili! talumı Ue Ber
Hnde intikam maçını oynayacak 
olan Franıız Milli takımı ıon ha
.z.rlık maçını Franıız orduau ta
kımına karfl oynayacakbr. 

Meres Yaralanmış 
Raaing klUple tehrimlze re

len Franııs müdafii Merea'in bir 
maç esnasında yaralanıp hastane
ye nakledildiği Fraıııız ıazet•l .. 
rinde yazılıyor. 

R 
a ... t..... perı••"- .. ~aıaartul ,.Oıalert 

olıaalr ı ... laaftaıia ._ eper Hffaa Hfl'.t••k· 
tedlr. 

P.,.. •• .,. ,.tlıalrl ıtpOf qyfHı•d• dlıtJ• •per 

lı.ıareketlerl ••mleket 11per hldl .. tert Tardır. 

Cınnuteal aayf aaıac.. iae e11111a rl•k3 ·~· 
lan• taf•illb 7aıııbdlr. 

Atletizm Federasyonu Bi 
Program Hazırladı 

Birçok 
Yeni 

Şehirlerde Pist Yapılacak, 
Antrenörler Getirtilecek 

Haber aldığımıza göre, Atle
tizm. fede~aayon·u baılam~k · fizere 
bulu.nan yenf meYIİme geoit bir 
programla girmektedir Federa .. 
yon, hazırladıiı proS(ramın tatbi
kınJen aonra, Atletizm hareket
lerinin bUyOk bir inkitaf göstere
ceğini tahmin etmektedir. Atletizm 
federaıyonu reim Burhanettin B. 
bu huauata fu mal6mah vermittir: 

.. - Memleket aporcÜluğunun 
Atletizm aabaaında duyduğu-iJı. 
tiyaçların en kunetliıi piat nok
aanıdır. Bunun için hazırladığı
mız proğrama bu noktadan bağ· 
lanacağlz. Bu Hne 5·6 piat yapıl· 
maaı kararıa,brılmıttır. Bu piıt• 
lerden bir taneli Befiktaı'ta Çı
rağan Sarayı bahçesinde yapıl
maktadır. Bundan baıka lzmir 
Ye Bursa pistlerinin tamamen fen
ni tekilde tanzim ve ikmali, An
kara, Balakeair ve Uıak mmtaka
lara için de oralarda birer yeni 
pist yapılmaaı mukarrerdir, Bu 
IJe derhal baılıya bitmek için 
mezk6r mıntakalarla muhabere 
halindeyiz. Keşifler bittikten ıon• 
ra hemen pistlerin ihy&1ına bat
lanacaktır. Fakat ıurasını kayde
deyim ki işler, muhaberata lllzu
mu kadar ehemmiyet verilmediği 
için mlaleaef ağır gitmektedir. 

lkind bir antren6r getirllmeıl 
evvelce karar altına abnmııtL 
Alman Atletizm teıkllab bize 
Her Frak isminde bir mlltabHsıı 
tavsiye etti. Bu satın ıimdlye 
kadar çalııtsğı mOeueaeleri vo 
faaliyet eserlerini tetkik edeceğiz 
eğer mllaait bir intiba elde eder
aek kendiıini derhal çağıracağız. 

Elimizde ılmdiye kadar yalaıa 

Mektepliler 

bir antrenör vardı. Bu zatın muhtelif 
faaliyet ıahalarına hep birden 

yetİJmek mecburiyeti altında 
bulunmaaı muvaffak yyet netice-

lerini zlfa uğratıyordu: lkl antre
nör mevcut işleri aralarında fak· 
ıim etme(( ıurelile daha faydalı 
olacaklardır. F ederaayonumuzun 

faaliyet sahaaı çok genişür. Eğer 
Bu geniılik dahilindeki hareket 

bir OçUncD antren6r daha getir
memizi zaruri kılaraa bunun için 
tereddüt etmiyeceğ'iz. Momleket 

sporunun mtıtabauııa ihtiyaca 
katidir. Bu çok mnbim meael• 
karşısında dnınnmekle Takit ge
çirmiyeceğiz. Esaseo bu bahil 
nzerinde tabaisat mUtklllit.mıs 
yoktur. ÇDnki Merkezi umumi Ue 

fikirlorimb birdir. 

Yeni pistlerin lnşaaile Atle· 
tizm hareketlerinin derhal geniş

leyeceğine kanlim. Pistlerin hazır
lanmaa odan evvel atletler tescil 
olunacakbr. Gelecek aene yeni• 

den yapılacak tescil muamelesin
de Atletizmin ne kadar ıporcu 
kazandığı görillecektir. 

Edirnede Futbol 
Edirne, (Huıuıl) - Epey za· 

mandanberl ehemmiyetli futbol 
maçlarına hasret olan Edirneliler 
geçen glln erkek muallim mek• 

tebl ile llıe ara1ında yapılan 
çok heyecanlı maçı seyrettiler. 

Her iki tarafın çok ıayretll 
oynadıia maç 3-1 Uaonin plibi-
JOtl ile neticelendi. 

Muzaffer 

Arasında 

Lise ve ortamektepler futbol ,amplyona maç:uln• flHt•aıb-. 
gllnll devam edllmiıtir. Kabataf • lıtiklAI, Pertevniy•t • F•yı.Jan 
Galatasaray • Ameli Hayat takımları karşılaşmışlar, oeticed• ilk eat 

beraberlikle bitmiı, diğerlerinde Pertevniyal •• C•latuany tak••· 
ları Uçer ıoUe &alip &olmiılerdir. 



so 

Babraman bir Tlrkln maceraları 

KIZIL KILIÇLI ASLAN 
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• 
Gördüğün Bu Olünün Dudakları Du-
daklarıma Ancak Bir Defa Dokundu 

- Evet, bi'iyorum Çiçek! 
- Bir teY daha ıöyliyeceiim. 

Bu 6lüoün dudakları dudaklarıma 
1ala z bir kere dokundu. Onu da 
ben iatememişti& Babam bizi 
ıorla nişanlamı" Tekin de bu 
-mllnaubctle beni 6pmUıtü. Ara• 
mızda baıka hiçbir ıe1 geçmedi. 

- BJnu ôa biliyorum, Tekin 
bunu da ıöyledi. 

- Evet, aramızda baıka bir 
ıey yok. Ben bil•, aenin lalll
tlıiJn, ıenia ıe•diğia lunml 

Çiçeiio yftzüne baktım. Bu 
kadın, Tekinin &la ceeedl, kesik 
... , " akan kam lnOnde 1.ı.a 
16Jliyebilirmiydi ? Acaba ba 
kadın doiru ma .Oylemiıti? 

Aldamdaa seçeal ,nznmdea 
ok•JBD Çiçek. bua J•klafb w• 
kulatama f.11ldadu 

- Aalaa, seıai MYİyorum we 
1almı Mai ae•dim. Aalaal Senia 
bu lJ'b• nasal meydaa okuduiu
au, ODU DU 1 parçaladıtuu duy
du& Ômramde .endea bll1Bk 
bir kabramaa g&rmedim. Geçen 
g~ti. Oou -atalım. Bqka bir 
rwde berabw JAflyahm. Aalaa. 
1elli her samaakinden fula ... 
wi7orum. Sea de beni tekrar 
.. Ymez misin ? 

Çiçejin kollan boyauma do-
lanmıtb· Onua gllael 16zleri, ay 
1f i ada birer elmu parça11 gibi, 
11ık aaç yordu. Kalbim, onun 
ııcacık nefealerile erimekte ldL 
Çiçek halimi g&rnyor Ye anlıyor
du. Onan nllll uçlan lkimid de 
urmııb. Çiçetia mrtmdald ID8f9 
laJ. dGl'Dilft9. Siaeeindeld alba
larla mDce.berler ılı alı1orda. 
Bircleabire aklıma • S.nah • m 
terdaalaj'a seldi, 1GrdDillm riya 
161DmDn 6nünden ıe,U we kalb~m 
buz ıibi donduı 

- Ha1 r, Çiçek, hayır, dedim, 
Mni Yaktile çok ıevdlm, •en de 
cok gllzeldin. riae çok ,nz.ı.ıa. 
fakat aramada Teldaia kam 
akıyor; atabejimln, babamm 
cellderi .. .,-. ıalJ•• aam .......... ._.,orı 

IC Mtkı lllır bc:a W. 
Qplr. fllald .... ._ .. 

Olella H,.. 
ltollan pqedl. ~--. _._ 
... .u ..,_.. 1ıt11 

- Al 1 dedi. Seala 1 ........................... 
eaanr. Çlnldl - - .... ,. ................... . 

s-ra Çicelr Telmla c11ı• 
.. llM illldi .. .,., ....., 

• • • • • • • 
• • • • • • • • ..................... ........ ........... 

Her.., 
1 

onu yurduna g6tür. Dilerse ya· 
n nda alakoy. Kardeıim Tekini 
de buraya glSmllıı. ona bir me
zar yaptırın 1 

• • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 
D ·rken, hafızama karanlık 

bir peı iniyor. Çiçeğin beyaz 
yüz ındt. ba,ka bir 'ey babrla
mıyorum. YürlldOm, atın artana 
aıçrad m. Çiçek bana bakıyordu. 
Fakat an oa Tekiııio bir dAmJa 
kanı yap ımııb 1 

. .. . . . 
Gece ıababa kadar 701 aldım. 

Yurdumdan uzaklaımıştam. Falcat 
nereye •ardığ mı da bilnıiyoram. 
Günlerce gittim, aylarca i_İtlim. 
Soydatıanmıa diyarını ıeçerken 
tuhaf tuhaf pyler iğrendim. 
Ortalıkta bir kara11klık •arda. 
Her tarafta Allah 1 Allah 1 aealeri 
duyulu)ordu. Bu kimdi, neydi? 
Sordum ve anladım. Bu benim 
kılıcımla parçaladıgım puta ben
zer bir put değl' di. Bu ak Harın 
ermediği yaradanın adı idL Arap 
çiS terinden çıkan erler, onun 
yllkaek ad nı buralara kadar 
relirmiıler. Girdikleri h•r 7erde 
onan ad na yDkseltmifler. Putlan 
deYirmiıJer, aahte iliblan parça
lam ılardı. Ben de bu Aalahı 
upacak bildim, tanad m. 

Fakat ben durmadan, dlalen-
meden yllrllyordum. Gece Jlln
düz gld;yordum. Turana, lranı 
ıeçtim Ye nihayet i llnlln birinde 
fimdi bulunduğum yere Yardım. 

Bura11 BUanah Ye ben Bizana 

lmperatoriçesioiD uray muhafız .. 
yım, onun bütün muhafaza ku•· 
vc:Lıt:" benim kumandam alt ndal 
Mubaf ıı katanın asıl efradı, Ma• 
car, lalA•, Alman, Briton, Sak
aon Ye aair yabaLc.lardandı. 
Hepsi de beni ayn ayrı aeviyor
lardı. Çünkü ben de bepainl ıe
viyor, hepıioi ağır) yor, hepsini 
ev.At gibi tanıyordum. Onlar n 
bepıi de imperaloriçeden fazla 
bana bqb idiler. Hepıl de be
nim uirumda canlarını bile feda
dan çel<inmeılerdi. Hepal de Ya
zifeleriıü caaJa bqla JapıJOI"" 
1-rda. 

lmperatorfçe ikide birde b
lltifat eder, benimle koaqur. 
pkalaırda. 

Yalnız onan bir ıece keadl 
incilerini barakıp benim gerdaa
hjımı ahp t ltDrmffi, can ma sık· 
mııtı. Acaba imperatoriçe ıu
danhta ne yapacakb? 

Ben imperatoriçeye içimi •9-
mıt. ıerdanlık aabibeıini arad .. 
ı mı anlatmıJ, Çiçek Haoımla 
ıeçen maceramı naklederek onu 
eğlendirmiftim. lmperatoriçe ıan
ki gerdanh; n aahibul o İmİf 
ıibl benimle konuımak, beni 
oyalamak Ye aldatmak ister lfibil 
F ak.t ben aldanmıyacajam. Al
danmamak içia elimdea ıeleni 
yapacai m. 

im peratorfçe, b- neler aa,. 
lem emişti, fak at bea anlamaz ıi
bi görllnmliftlhn. 

Nihayet imperatorlçe prdan
bğımı alarak NWfmUf Ye beal 
aaluap içiade b rakmlflı. 

( Ara«a" •ar J 

Koca Bir Treni Kıvılcımla 
Yürütmek Mümkündür 1 

( Battarafl l lael tayfada ) 
çolrta11 balledllmittir " bana ait 
cet•el beaim elimdedir.,, Sıtla 
Be7 iddiaana we ketfine ait azan 
fenni izahat •erdiktea MGra açık 
olarak eliyor ki: 

" - lddiamm ._,.ti aha
da çok mlHaim roller oyn ya
cataaa klmae ıBphe etaaeaia. 
Y akta Wr ldbalde alet n 
demir bp 1eaaJii de 
bribe ... ,., ...... '-ııa b~ ltir 

kıymeti kalmlyacaktır. Ben lre,fl· 
min dftnyaya yaydmaaı için Anupa· 
nın yolunu bilmez delilim. Fakat 
her ıeydea enel •alanımın iatik· 
batini dDtilndüillm içiadir ld bu 
terefin memleketimde kalmaaını 
latiyorum. Arbk ateı ve dtm'.ı
de•ri kapanmııbr • ., 

S tkı bey yakaada tehrimize 
ı•lenk Darllflauo mtcl • eri
Dİll hazunmcla ketfinla ....ı.,.... 
bir daha izah edecek we tecrilb.ler 
ya acaktar. 

BagOa •• yarm IOD olarak 

Ş 1 K Sinemada 

DUDAKTAN GDNOLE 
Şayanı uyret filmin• gör8nfb. 

GUSTAV FROEHLICH ta 
IARTHA EGGERT 

~-......... 4111_.,, 
BRiGIT 1 E HELM'in 

aon .......... 

IÇiMiZDEN BiRi 
e. .... 2t,30da .......... 

BilyUk $chirT1g1tl'UI 
UAMiYE op.,.. 

UMUMA 

Mart 11 

46 Yıllık Hocamız, 

Muallim Mektebinde ''B 
ha,, Gecesi Tertip Edil 

Muallim İhsan Şerif Beyin 66 ıncı 
Yı1dönümü Kutlulandı 

30 "" ,.,...,. lonılık •• ,,.. bu.ta im/ B. ..., laln.t.rlalıa 
NUUlua ldı.J._ 

Erkek MaaJJlm Mektebinde ! edllmlıtir. MDtealobea • Baba 
enelld ıec• ~ok parlak bir mn ,..ı. ft akaçla talebeleri 
.. kilde Yerilea bir mllsamer• Ue dea birkap kllnllye ıelerek 
en kademli muallim lhaan Şerif a67lemiflerdlr. 
Beyin altmıt albna 11lcllnllml Propa111111 lna 
kutlulaadı. Senelerdeaberl ntaa tikten Hara talebelerden mDre 
çocuklarına tarih okutaa lbaan bep bir mllıik heyeti ıDıel pa 
Şerif Bey 66 1enellk hayatının çalar çalmıt Ye alkqlanm11br. D 
46 yılını çok ıeYdiğl hocalık aoara da muallimlerin karikat 
meılekinde ıeçirmiıtir. Taleb.. leri ,a.terilmlt. rakı.ıar yapdmı 
feri bu yaıh bocalanm •Baba. ıeybek oyunu oynablmlf, il 
di7e aodıklan için enelkl ıece auretle pel bir ı•c• 7quı 
•erilen mOıamereye de •Baba mqbr. 
ı•ceai. lımi konalmaıtur. lbıan Şerif Bey 1877 aenealn 

MOaamere Muallim Mektebinin muallimlik mealejine girmif, b 
ıenif konferanı ulonunda tertip ıDne kadar faada1ıa bir ıekil 
edil~it. b~ı ,Ozdea fazla da- talebe Jetiftlrmiftir. •Baba.• 
weth koca salonu doldurm11flur. talebelerinden birçoiu waktile 
Müaamerenin baılama11ndan bi- b gt1 yOkaek makamlara kad 
ru enel lhaan Şerif Beyi u n la 

kt b. b ...... · d • a- 71lbelmltlerdlr. Amant me e 111 a~e1111 e ıvren ur- da T 
1 b 1 ı. k d. . • •y t Ahmet Zoso NOmanel era 
• e ~r en ısım qa.... .. mektebinde lluaa Şerif BeJd 
mennilerlle karplamıılar Ye h.. d k t 

era o amut ur. mea ommlanna ,Obelterek •ba-
ba bocalanm aalona ba .. kUde lbaaa Şerif S., AbdDllaam 
ıeÜrmiıl•rdir. demade mllltebit!•rhl kahrı 

Hocalaiımn 46 ına yılına idrak da atn1arak bDmyet filalrleri 
eden bu uki muallim aalona talebeaine •ı ladıiı içia ıDrı 
ıirince çok uzun allren bir alkıı a&nderilmİf, hayatının 15 ıene • 
tufaaile kartalanm ,tar. Baadaa Urfada ıeçirmi,tir. 
ıonra birkaç talebe tarafından lhun Şerif Beyd• de 
lhAD Şerif Beyin lrfaa bayab ıBren •• feyiz alan talebele 
aafba ufba aalatılmıt. keadiaine 1ek6ııuoa btat baba ao büa 
buketler Ye bedi1eJer takdim fazla tahmin etmektedir. 

Cenup 
Hudutlarımızda 
Emniyet ••• 

c 8qtarafa ı .... .,,.... 
dili ..... ....... ltlr .. kilde ... 
lfaa olmamakla berab• .. _... 
Suriye tarafmcla hata.p tlrldJ• 
..., •• '-•"" lailreketl , • .,. 
mak ...,_... pk &çerli,.,. .............. •d•··•ld aoktal 
amrlleria• •ı..ı,ede .... 
ft1k1a19 ••olmmaktacllr. 

o.- taraftu ... ... 
5ur1p Da Irak ........ talacllt 
eclll• lmclaclu ...... bir .. kilde 
ta,ta -.• aw. Tlrklıe. s • .ı,. 
Irak " AkY&ID c..ı,.tl _.... 
.......... lllnkkep .... u. 
....,_ tebrimlzde •••W.. ., ... 
......... S. k.-.,o_ •••W 
anaca bir ..addet deww ede
cektir. 

Ad•-. 18 (H....a) - s.n,.. 
Tnrld,. haclat komiay .. mual-
llal biti Stlri1• murahballan 

28 Haydat için 
Ölüm Cezası 
istenildi 





İSTANBULDA: 
[!!_r ÖIUnUn Hltıra Defterinden 1 

İNGILlz CASUSLARI 

Ben Söz Vermiştim Saat Onda 
Meı·kez Barına Gideceğim 
-40- - Bu ıldit bizi mahzun ed.-

Taflan- Taıhan Palaa'a en ,.. cek, neı'eaiz kalacatıı, dedL 
... •• en t.emiı elan ıazino ldL Greta Ye ben hepalnİD ellerini 
Greta ile birlikte, alqamın alaca ayn ayn. 11ktıktan sonra ar 
karanbfanda ıazinoya ıittik. raldık. 

... Fabrikalari mlldllriyetine Gazinonua kapı11 önDnde 
meaaup ytıkaek rDtbeli iki dostu- bekliyen otolardan birine bindik. 
muı bizden enel ıelmifler •• Hareket ettikten aonra hafifçe 
beplmizin rahat edebilecetl m.. itilerek cuua kadına ıordum : 
halde bir masa lftal etmlflerdL - Merkez barda bir ıey mi 
G&nlerdea beri glrtltemeditlmil Yar ? 
bu clo.tlar, benden dyade Greta- _ - Kalabalıkta bunaldım, d .. 
ra meyHlmuhabbet ,a.tererek O- -=-=Y4=e=n=l =Nı-.,=,=-ig=a=t•: -==oı;==-=-
tlfat ediyorlardı. 

Oturduk. Maumıza nlu, bira 
setlrttik. Saat aekid b.. dakika 
ıeçiyordu. Greta: 

- Lilinin beyi geldi, dedL 
Filliakika muamıza dofnı 

erta ,.,ı. uzun bo1lu zayıfça bir 
adam ıeliyordu. Y anqanca Greta · 
ellal uzattı. 

- B•yurunuı beyefeacll, 
Bana dönerek: 
- Size bi~m LUioia beylal 

takdim edeyim, dedL 
Mahcup bir adam. yanımızda 

uilip bazOltıyor, Gretadan fazla 
bana Rkuluyor, biradan baıka 
bir ,., ifmek iatemiyordu. Fakat 
Gretama deYamh iarar Ye lk111m
.ları111 reddedemeclL Rakı içmek 
mutacla oliaadıtaaa .ılylemuiae 

raim•• diter doatlan•m kadu 
• da nld içiyordu. 

!fl'et batanda umimiyet pek 
cabak te...O. edl1or. Bilhuaa 
Greta gibi laerkuia canclaa a.IA
ka Ye heyecanını uyandıran ıeaç 
ft flllel bir kadıa bulunana. 

Gretanın bu yeni doıta kup 
tlaterdlti allka Ye Htifat, fabrf.. 
kalara mensup iki dostumuzu 
için, için kıakandırıyordu. Saat 
dokuza yaklaıırken S... &.1 de 
pldi. Yeni misafir, muamızda
ldlerln umumi btırmet ft mubab
betile kar11landL 

Mluflrlerimizln .. btiyetine 
nazaran ben çok fena bir aJd. 
betten, bir ıUpbe bir takipten 
korkmaya batlad m. 

Metbur aimalann bir arada 
bulunması, Creta ıibi mDıteana 
bir gazel kadının heaap81Z ma .. 
raf ve iltifab gayet haldı olarak 
b6yle bir fOphe Ye aleyhimize 
bir takip için mebep olabilirdi. 
Maamafib g6rdOtO blltOn iltifat• 
lanna rağmen Greta, en ciddi, 
en Yakur bir kadın gibi hareket 
ediyordu. 

Saat ona ıellyorda. Greta 
yaınma aokuldu: 

- Sen ı6z Yermiftim. •at 
oada Merkez barında bizim lJli. 
1e tldeceğiz, dedi. 

- Hep birlikte mi? 
- Hayır- Heaabı rOr&ath: 

a,...aaı.m. •• 

- Bunları b1rakmak •JIP 
olmu mı? 

- iyi olacakL 
Biraı aonra he•ba atrclem. 

Bir emrinkl Japarak ay.ata 
kalkbm n: 

- Bu gece beyefendilerimlzhl 
..,ıaaadeferini rica edeeetiz, d .. 
dia 

S... Bey berkelltea fazla •D
t.e91ir bir naiyetl• 

Boynu bUkOk kızlar - Şair 
R('f:ıt •·evzl bey Boynu bükük kızlar 

isimli yeni bir hikaye kitabı neıretmft• 
tir. On formalık bu kllçflk cilt renkli 
re imll zarif bir kapak tçiodeıllr. Ş.Afak 
kltaphaneılııde fiatı 5') kııruıtur. 

Halkevl - Eskitehtr Helkevl 
tarahndan ayda bir neıredilen bu mec
muanın 6 ve 6 ınnı aay;ıları intiıar et• 
miıtlr. Bu iki aayının ı.enğin mllnde
recatı arasında çok faydah ve istifadeli 
llmt ve edeı.t yazalar mevcuttur. Tanlye 
ederiz. 

Çıl - 16 gQnde bir çıkan bu ıl· 
yaıt, iktisadi, llmt ve edebl mecııauanın 
87 inci sayısı s engin mllnderecatla in· 
tlıar etmtıti r. Tavalye &deriz. 6 kuruıtur. 

Akın - Trabzon ğ'ençler gurubu 
blmayealnde 15· günde bir intlıar eden 

bu ilim Ye edebiyat mecmuaımın 29 Uncü 
uyısı lntiıar etmittir. Ba nUshr.da inld
IAp ve demokrasi, koyla •• kooperatif 
mevzulu yazılarla titrler •ardır. fjatı 

10 kuruıtur. 
Flldrler - 4 ıHedenbert lzmtrde 

tnt'pr eden bu fikir Te kOltOr meomu· 
asının 94 Uncu uyısı sengin mtt.ndere
catla lntipr etmi9tlr. Türk lnkıllbı ne 
yaptı? SığırtmaçlıkLan DarUlfUnun mfl
derrtal iğ:ne gibi güzel yazıları •ardır. 

Karllerlmize twvııye ederis. 
a.m.vl lht:raa- Raif Necdet bı· 

yiıı heyecanlı ve meraklı bir romanıdır. 
Roman 20 eene sonra cereyan etme.de 
olan bir vak'adan babaetmıkte n bfl
Jflk bir TOrk kız kolleji romanda mQ• 
blm bir yer tutmaktadır. Bu lı:ollejdtlll 

mezun genç bir lı:ıı spor tayyareaile bir 
günde o«yanuaa kadar gidip gelm~k· 
tedlr. BOyUk bir aılt maceraaı etrafın· 

da bir çok fenni '' ıçtimat yenilikler 
feleeft n beıert dOtüncelerle ıüslenen 
bu romanı tavs 'ye ed6rlz. 

Oalat•••r•r - Kıymetli oyuo
oularımızla münevver geç(erlmiz tara· 
tından çıkarılan bu Unıl ve edebi mec· 
munrn 21 inci uyııı · sengin mUncle
r~catile inti9ar etmi9tir. 

TUrkçeden Almancar• J•nl 
IOgal - Alm&n llaeıi mu~Uimlerindeo 
Zeki Cemal beyin bazırladıtı ( Türk
çedeo Almancaya yani IQgat ) kitabı 
çok nertı b 'r tarzda ta.p ve neırc:d l l· 
mittir. Lfıg.it, Türk llsanının en son 
ıekllne ve bu gil.nkü yazı kon u9ma tar· 
sına göre hazırlanmııtır. Ayrıca Türk
ler için Almanca gramer ve Almanl"r 
için de TUrkçe gramer llive edilml9tir. 
B:lhaısa tefieome prualt hteyenlere 
gOzel bir r.thberdfr •• Bir buçuk liraya 
Kanaat kOtOphanealnde ıatılmakta!fır. 

Tavıiye ederiz. 
Poll• mecmuaeı - Bıı meı1lekt 

mscmuanın 77 iııl'i eaym iatffadell 
mUnderecatla lııtiıar etın i ttir. 

·=================-=====~.~ 

--- TAKViM -== "'1 
CUMARTESi Kul• Qb 

31 t8 MART 933 tat - -Arabi Rumt 
ta • Zlıkade 1351 5 • Mart - 1349 

Vakit 

di. Bu vaziyette oturmaktan bir 
fayda yok ki •• 

- Peki Merkez barda ne Yar? 
- C. •• bey Lili'nia lfıkı d .. 

tll mi? 
- Eee.. 
- Biz aynlınca, dotru ora1a 

lfldecek. Bizi orada bulacak. 
Merkez bana içi •et' eli bir 

cazband gllrtıltnaile çınlıyordu. 
Tenha bulduğumuz bir köıe ma
uıına oturduk. Cuband '•runca 
yaaımıza Madam Uli pldi. Gre
taya ı 

- Bu rece C. ba1 rok, decll 
ve ınldO, 

Gr•ta ı 
- C. be1 ad? Taflan'da 

beraberdik, 
- T evekkeU deiU. beni u

nuttu? 
- Bundan ıonra ıelmeı mi? 
Madam Lill kapı tarafmı 16 .. 

terdi: 
- lıte tepif ettiler, dedL 
Filhakika C. bey etrafına g6ı 

1rezdirerek ilerliyordu. LIU yant
mızdan ayrıldı. C. beyi karııladı. 
Kıaa bir mllddet ayakta konu .. 
tuktan •onra . kıymetli misafirini 
bizim masaya ıetirdL C. bey 
maaamıza gelince herkesten ew
Yel Greta: 

- Taflan neı'eaia bir ıer. 
Ben 81kdmııtlm. hracla c:u nr, 
danı Yar, nq'e Yar. Ne iyi ettiDİI 
de ılı de ıeldiniz, dedL 

Botnn ıazler, merkeı bana 
bir nevi danı yıldızı telakki ola
nan Lllinin llzerinde idi. 

Dinç bir ıencin ricaıına mu-
tavaat eden dana6ı kadın, mDte
madi1en aıçnyan, OJIUJ•D kafa-

. leye katıldı. Maaamazda biz (C. .. ) 
beyle kalmıthk. Gretaaın bir 
ne.l ihtar mahiyetindeki bakıtııı
daa anladıtım mana Ue (C. •• ) 
bey.a: 

- Anu ederseniz, siz de bi
zim madam Ue danHtaenizeL 
Dedim. 

YOzU kıp kırmızı oldu. Gretıa 
bir emri•aki lbdu ederek ayaia 
kalkb. Cazbandın 6lçülll ahengi
ne bunlar da ayak uydurdular. 
Ben yalnız kalmıf, dOştınliyor, c .. 
aus kadının cOr'etinden OrkDyor
dum. Greta barda bulunan ber
kesin takdir ve alAkaaım uyandı
racak kadar kınak hareketler 
g6ıteriyordu. Dansederken (C. •• ) 
beyle ayni zamanda mlltemadiyen 
koouıuyordu. Kıa fa1ılalarla bir 
kaç defa kalktılar, dansettiler. 
Greta, yeni ahbabımıza karşı cid
di bir yakınlık ~hteriyordu. 

t ' 

Re•im Talıllll Kaponıı 
1 

j rablatinlıl cıtrenmık lld1or1&all 

reamfnill a ade& tupoıa Uı Mı· 
' lilde cöndeıloti. Reımlnlı llt41 .. 

\lbiJir ,.. iadt edlimta. 

talm, meelek 
\'eya ean'a&P 

. 

Mait 
•• 

' 

Bu Sütunda Hergün 
-·------------- Nakili: Hilugi• Zelcl 

BabaSının intikamı 
----- ----

Uuk bir ld5yDn ta nihayetin
deki bir eY.. RDzılr, ıeceaia 
karanlıtında inleyip duruyor •. 
Derin k6pek haYlamalan. bay•an . 
bağırmalan ifidWyor .. 

PehliYan Ahmet, atetln ken .. 
nada Dç ayakla bir iskemleye 
oturmuft dllfllnllyor. Atzanda ken
di ellle yaphğı bir atızlık Yar •• 
Ocafan baımda, odayı bulutlıyan 
iall bir IAmba her tarafı klfl 
derece aydınlatamıyor.. Duyarda, 
ihtiyann korkuç 16lgeal lamddıyor. 

PebliYaa Ahmet, iri yarı, kır 
aakall• bir adam.. Ozorinde kalan 
çabadan yapılm11 bir elbiae Yar •• 
Pebllyaa Ahmet matemde. •• Daha 
bir iki gla enel biricik çocup 
na kıydılar, Anuı tlzllnttıdea 
6ldD. Şimdi ihtiyar pehlivan, yal
n ıdar •• Y apyalnı:al Biri bir köyde, 
diğeri bir k6yde iki yeğeni var, 
ilkin onlar, fed bir ıurette kat
ledilen delikanhnın intikamını 
alma11 hiç dOşDnmfyorlar. Onu 
nuıl 6ldllrmtııletdi? İçtikten ıonra 
bir kaYga olmuttu: itte bu ka•ıa 
eanuında 6teki clGnyayı boy ... 
IDlfh. 

~ehli•an Ahmet otlunun kati• 
linl g6remedi. O, timdikl halde, 
data çıkmıı deniyordu. Fakat 
iamlııl biliyordu. 

Pehlivan Ahmet aabahleyİD 
çifte çıkıyorı eye karanlıkla b .. 
raber dantıyor.. E~ine testiyi ala• 
rak çeımeye fidiyor.. Sonra, 
ateıini yakıyor. Komıuaa Penbe 
Hamm, ~·buma setiriyor. ihtiyar 
pehlivan, ktseyl diılerlnln lnrine 
ko1u1or Ye 61lece 1emejİDİ yiyor. 

Arama, aleYlere ılzleri da
lıyor .. Çok azua umandanberl 
aea ılrmlyen aepU kalbi timdi 
parça parçal •• 

Bazan •ahi bir kıaım oı..ı .. 
derdL Otlu ıOzeldl, kuYYetll1di, 
ıendL Amma artık o da yok 
olmuıtu. F ecl bir aurette 11-
mllttD. lbti1ar pehliYaa ula of
lunun intikamım almak dlltDnc .. 
ıinden bir an farli olmamıfb. 
Billf aııla onu dllt&aa,orcla. Eli 
titremiyor. Geçen ıabab bir kur
ıunda bir ağaç dalım dftfDrm .. 
mit miydi?. Bekliyor. Adalet onu 
aldatmıyacaktar. 

• Kapa wruluyor. 
- Kimdir o? 
Daha hızlı wruluyor. 
ihtiyar pehli•aa açmaya ıf di

yor •• Bir delikanlı ruzılr ıibl 
içeriye ıiriyor •• Ahmet. Ata m .. 
aeloyl anlamııtır; kapıJI kapa• 
tıyor. 

- Ko•alıyorlar mı. delikanlı? 
- Az kalaıa jandarmaların 

kurduğu puıu1a dllıtıyordum. 
Beni arıyorlar. 

Tnf eği elinde, fite klikler çap
razvari karnının Ozeriode, aolu-

1 yor. Ynznnde, çaJıl.klar içine alı· 
lenen bir kimıenin hail •ar. 

- Beni aakluanal •• 
Pehli•an Abmedin dudakları 

kıpırdadc 
- Gell 
Delikanlıyı •amanlalc nıerdlft-

nlnia arkasına gizledi. Üzerine 
•aman yığdL Sonra, çubujunu 
atzına alarak, aittikçe fiddetle
nen rlglrda meleyen keçilerin 
aeılerbıl dinler ıibi ı&r8nd8. 

* Taki tald.-
- Kanma aamana; açl 
e.ım.. A.lllilet ......., 
-lpi~ 

Yerinden kıpırdamadı. Ellerin
de manerlerle içeriye iki Jaad.,.. 
ma ıirdL Biri ihtiyara: 

- Peblivaa • dedi • ewmd• 
blriıl aakhl 

- Kim? 
- Eıklya Ali. •• 
ihtiyar, tir tir titre1enk ,.rm

den aaçradı, ayaja kalkb. 
Eıkiya Alil... E,1dya Alil... 

Oj'Junun katiUL. 
Çubuğundan bir iki aefea 

çekti, ocata eiillp tlkUrdD. Tek
rar dofrularak: 

- Burada kim• ıokı dedi. 
Yalnızım. 

Sonra, atır ft abaya bir 
... ı. illYe ettb 

- Her balde oflama katl
llal eYimde aaklayamam yal •• 

• Jandarmalar flttller. Fırhna 
hlll inliyor. lbtlyu odanın için
de •tat• JUkan dolqıyor. Ayala. 
d6teme tahtalarım titretiyor. Ar
bk, tabancuıaı abp yukarı)'• 
çıkarak otıaa- intikamına al
maktan bqka ql kalmam11br. 
Fakat alçakca intikam almak 
ona 1akıfll" au? Ya miaafirpel'ftl'
lijin o eakl kanuna aende ladi
Jor? Hahruanda, bOylk baba11nıa 
evine bir eıkıyaJI kabul ettljl 
Ye aonra onun yerine madaaa 
ılttijl canlanıyor... Odada Jia• 
dolafmıya bqbyor... Bir aa, fırtt. 
naya karıtaralc kaçma,., kapıaam 
apk bırakarak maklara sltmeJI 
dtltllaGyor... Lllda Ya ~. 
merdiYenl çıkıyor, bir 111mrukta 
kaçak •manlık kapt11111 AflJ• 
Ye batıraJon 

- Artik ıel; korkacak bir 
1•1 kalmaclıl 

Haydut qatı1• lal7on 
- Suaadım. 
Genç otlun11a lçtitl kaptan 

haydut ta içiyor. 
- Karnım aç. . ekmeli• kal

madL 
ihtiyar, tahta aandıtı• kapa

lım kaldınyor, bir ekmek çıka
np oj'lunan katiline azat.yor. 

- Şimdi net eye aideceiim? 
Bu k6yll bilmiyorum. •• 

ihtiyar pebliYan bir ıamaa 
dllfllntıyor: 

- Benim eYia arkamnda bir 
tarla yar. O tarlayı ilk kulDbeye 
kadar takibıtl Çobaa mert bir 
adamdır. Sana emia bir rer 
bulur. 

* PehliYan Ahmet, danrdu 
ttlfetial çıkanp omuzuna Hb 
•e diıar•ya çıktL Daha aabü 
olmamıf.. ortalak alaca karanhk... 
Siyah bulutlar ufka dotru kota
yor. Bir horoz itti, dijerlerl c .. 
.-ap Yerdi. Usakta, yamaçta. ko-
yun allrDleri meliyor ••• 

ihtiyar hızb bıılr. ,ti-lyor ... 
Bir kulübe giriyor, bir '1il1ama 
arkaı.na alper alıyor... Banda 
kultıbenin kapısı iyice glrllnll
yor.. açık.. içeride atet Yar... Si· 
ilhanı dolduruyor •• 67lece bek· 
liyor .•. 

-Çoban, arkuıada haydut ol-
dutu halde çıkıyor... PehliYan, 
tllfejini AlhaiD istikametine çe
viriyor.. bir 16zOnll 111muyor ••• 
Ukia birden duruyor. Ne yapa• 
cak? pu•a1• dtıştırdup " eYin
de mi•afir ettiii bir kimMJI mi 
&ldlrecek.? 

· Pehli•an Ahm.t, kire .dh..
kea ajbyor " ateh arka• kelil
laly.a Wrfjk .. ,ı.,. .. ,racl&fllyor, .. 

· Zawallı pe'lit•a Ye ..a :AlaM~ 
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Ara,.. ....... ..,. ı ı 
Kelimeler TUrlqe Mukat.Werl 

Arapta •• Ac:emc:e 1 ı 
tı.ellmeler Tlrkç • MulqbUlerl 

Arapça H Ac:-ee 1 
Kelimeler Tllrkç• Mulllablllerl 

Gadir •• Gadr,. 
Gaflet 
Gaile 
Galebe 
Ganimet 
Garaa 
Garip 
Ga••mı• 

Gadir .. Gadr., 
Gaflet 
Gaile 
Galt!be 
Ganimet 
Garu 
Garip 
Ga•ama 

Gadir 
0 

Gadr ,. 1 
Gaflet 
Gaile 
Galebe 
Ganimet 
Garaı 
Garip 
Gavamız 

Gaybubet 
Gaye 
Gada 
Gına 

Gaybubet 
Gaye 
Gıda 
Gına 

Gaybubet 
Gaye 
Gıda 
Gına 

Girdap 
Gurup 
Gilııab 

Girdap 
Gurur 
Günah 

Girdap 
Gurur 
Günah 
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Cadde Ula 701 Cadak Gtmİf yol 

Cahil Toy SnmlOm Bilgiıiı 

Caiz Olabilir Yerinde Olağan 

Cali Yapmacık Dllzwe Yapma yapma 

Camit Donuk Tqçıl Donuk, cik 

Canip -- Yan 

Ca1U1 ••.P••cn G!zli 'YISCI u 

Cazibe Çekme Alım Çeken 

Caılp Çekici Al mlı Çekid 

Cebir Zor Zor 

Cephe OD Anaç Annaç 

Cerrah Yaracı Dqid Yaraca 

isini ve urlh ad .... 
Nakil- BaklTklJ, ·Zeftt.llk HaUtı Allbalta tir- All .......,,, 

beal, Nun1011111 .. l,. beat aokaf1 Sultan- Yakat aokak Ne. S 

•hmel ıı.. •• 

•• ı.··········································ı·········I·· \ 
~ .... ~ .... J ....... ~.~.~-~.~ ....... J ..•• ~ .••• ~. 

18 Mart Cumartesi J 19 Mart Pazar 
latanbul - (1200 m.) 18 aaz Mft

prref Danım, 18,45 Orkestra, 19,35 
Fraaıızça ders (mtıptedller• mahsus), 
IO Karagöz, ~O.SO Bahz Abmet B. ıaz. 
11.80 Orkeetra, ajana ve bıuıa haberi 
uat ayan. 

Ankara - (1538 m.) 12.80 Anka· 
ıapala.s Orkestrası, 18 Orkestra, ~Mti
sinci aenfont Tııcbaiku Wsky, ı 8.40 a'a
turka ıaz, 19.10 gramofon, 19.40 ala· 
turka ıaı, a>. ıo ajanı haberini ve 
hava rapor•. 

Varıon - (1411 m.) 18 plf.k, 
19.25 hafif musiki, U halk ıarkılım, 
23.10 pi7ano konseri, ~-•> MOsaha· 
be, 24 61\Z. 

Pett• - (&&o &) 18 bando 
erlı:eıtra konseri, 19.4~ pl1ano kon· 
eeıl, 20.Sl Opera temaill, mQtealubeıı 

SJgan mueikııl. 
MOnih - (532 m.) tl.05 •Bobem

J& mnikaedarı• laimll Uç perdeli 
pr uh bir temıil. ı::3.25 haberler, 
28.50 geeo konıert. 

Viyaaa - (5 ı 7 m.) 17 .50 man-
4oUa konaerl, 18.25 p'&k, 19 çay 
muıfldel, ınoıababe, 20.o J yeni ope
ret muadkial, U Kari Luze tdareıin· 
de mu•ikl takımı, 22.50 haberler, 
18. >ts caı (tağannile). 

MilbO • Toı'no • Floreua 
ııo pli:, 20.40 piyano T• Tfyoloo• 

ııtl konıetl, 21,15 mfl1&babe, pl&k, 
11.60 Da.ııtcnin güftelerinden 7apılmıt 
tarkıla", 22,tö cSon Valı• lalmU Or 
kar Strau11'uo opereti, 2&.05 4aH 
muııiktıL 

Prat - (481 m.) 20 haberler, 
10.16 müıababe, !0.26 muılld ile harp 
ve ıulb (bando muı.ika>, 21,35 karııık 
ne,riyat (tagaonl, 1akıofon), 2S ne
ıell neıriyat (cu., trio, tapıınJ), !S 
batınrler. 23.20 Operet mu.ıltt. 

Bilkret - (895 m.) 18 karı91k 
tonl"'r, l 9.2i devamı, !0.40 pl&k, 21 
Radyo Orkestrası, 21.45 Danimarka 
lçin buırlanao Romea netrl1ata (•n
fonlk kouıer), 22.,~0 ı.pu.nt Un~ 
at1e OJca'aısa ı,ttraklle), U.aD fJlc• 
&üımt wahndaa .... ...ıkW. 

Pe-1te - (550 m.) 18.50 Maılkt IU 
mektelılııd<!n naklen: Şm mualkl, 21.05 
Madam Nagt tıı.rafı:ıdan elSylenecek 
lf'lll Macar ıarkıları (Sigan orkn
trnsile), 22,05 Caz ve Sigan muılkbl. 
23,Sö Opera orkestr..Lıı tarafındasa, le
veç musikisi (D..ırvag, Grl• g, Frey, 
Svendesn). 

Vi1ana - (517 m.} 18 baftf mu
ılki, mlh&h!ibol"r, 20.35 Amele birılli 
takımı tarafından S l\fonllı: kon· 
aer, (Anıon Webern'inl idareılode); 
21,M •Kadrnl~r, hayatımıza ılz ntt'e 
verl:vorsunuzh iaimll radyo popuriııL 
Mllteakibeo babe:Ier. Sonra: TaganolU 

caz. 

/sviçre'de 
Karışıklık 

Friburg, 17 - Zabıta Sosyal 
demokrat mebuslardan Müabono
nun evinde araıtırma yapmak 11-
temi" Fakat meb'uı silah kullan
mııtır. Bir polia 6lmD1t biri de ajar 
yaralanmııtar. 

Bal, 17 - l.taıyondı Hitlu 
bayrağlDID bulunmua bir takım 
tuahOrata aebep olmllf, poliller 
aillh kullaaUUJa mecbur kallDlf" 
larclır. 120 kiti tevkif eclilmlftir • 

Bir Tren Faciast 
SupiDkay, 17 - Mukdea dYa• 

rında iki tren çarplfllllf, neticede 
50 kiti almDı, 70 kİJI 7aralaomlfbr. 

Japonyamı Bir Kararı 
Tokyo, 17 - Hu meclı., Ak· 

vam cemiyeti tarafmdan Japooya

am himayeai altma •eril•• adala
na Japoayaya ait oldujuna, Ja
ponJa akftlD c_ml,etiadea çekil
~. heftlMW im Mfıtliınn ;w: 

1 werilmiJecetfn• lwv ••mittir· 

Tlrkçe llukabll eri Tllrkçe llakabmv1 

Koca yol 
GariD•ih Bilgiıiı 

Olağan 

Yapmacık 

Donuk 
Yan 
Gaıetleyici 
Çekim 
Çekici 
Zor 

Alın YBı 
Yua hekimi 

Oaoduı AptcttTt.. TMn Blrs• 
aokajı No. 80 Tilrk. AJupat• palu 
Şilr Karah Fl.__ah No. 1 

Nbım 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tahiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

Kupon dlter la:vfamudadır. 

33 Zeki B. Zekidir. tenbellik· 

ten, heta'etten
hO§lanmaz, İf" 
lerinde aceleyi 
tercih eder. 
Muamelesinde 
olgun ve Jıa. 
ıimkAr davr• 
nır, küçük 
feY leri mese
le yapıp ııı 
DOzmaz, ıureta 

uyu! davranır Ye muhatabını yine 
kendi noktai nazvına razı eder'. 
Parayı hüanl istimal" etmeıinİ 
bilir. • 3' ............ ... •111 .. Zeki 

ftt hauastır. 
lluameıuin de 
hile Ye riya 
yapamaz aami
ml hareket 
eder teıvikle
re kapıhr, ge
cim bahıi.ode 
uyaaJ. inti
aam. eıya ve 
elhiee meui

linde titiz danaaır. Maddi ve yo
rucu iflerle ve kaluım yoracak 
mevzularla utraımak istemez. 

311 Çl-19-V• 8. 'ototrafının der .. 
cini istemiyor.) Ağır baılıdır. 
Aliyiıli Ye nümayiıli hareketlerde 
bulunamaz, earlatanhk yapamaz. 
Cesareti medeniyeli kunetli de
ğildir. Kendi alUainde hldieeıiz 
ya~~mak ieter. l~ndeki hislerini 
pe~ belli etmek utemeı, bpah 
kaJma)'I twcill eder. 

Sayfa ı 1 

Muharebe Tehlikesinin 
Azaldığını Söyliyebilir :z! 

( Baı tarafı 1 iı:ci eayfada ) J tulmasım temin edecek yezlD• 
malıyıı ki ortada bir de emniyet ameli çaredir.,, 
meseleai 'Vardır. Bundan ıonra İtalyan baı m11-

Hukuk IMraberliii ile emnf. rabhuı M. Kaballero 16z almıt. 
Jet birliiini kolkola y6r0tmiy• ltaıyan murabbaı hey'etiaİD fniilb 
mecburuL Milletler araıında kar- pilAnını bOyDk bir itina ile tet-
plıkla itimat duyguıu bulunma- kik edeceğini 118ylemiftlr. 
dıkça hukuk mDıavab ifinde U... Komisyon lngiliz projesi hak· 
rilemek imkAnsızdır." lnndaki umumi ml\zakeı·eye per-

Miıter Makdonald komisyon şembe g(lnlJ baılamata kararı.,. 
mtlzakerabmn tehir edilmem yo- brmıtbr. 
fondaki fikirleri kabul edemiye- Mil~etl~r arasında ~l~11n kak-
ceğini ı6 ı dikten ıonra fÖyle letmUl, ıılib kuYvetlerının bOttla 
demi.ştin Y e milletler ~aı·a~ından ayni :nm~dı 

., T klif · tf" · ıilAh ve mllesıır bır kontrole tabı ol-
- e • ıgun. • . 'llak &zere yavq yavat azalbl-

azaltma pllm beı aene ıçındır. maaı uğrunda aarfedilea candan 
Bu pil~n yeniden .siJahlanma y~- ve hilesiz her tUrlil emeklue 
lundakı b:ıreketlerın önilne geçil- Franaa derin bir aurette baih 
mesioi istihdaf etmektedir. ve aadrk kalmaktad r.,. 

lngiliz plina, ıillbları azaltma Cenevre, 17 - lnglllz plim 
meselesinin tam manaıile bap- aiJAhları azaltmak işinde fU eaa1-
nlmaıı için daimi bir teıkilAta lan ihtiva ediyor. 
lnzum olduğu tek.lifiai ele ihtiva .. Ordu mevcutları aıkerlUı 
ediyor. Yaıifetinin ifa edildiği gftnler ıa-

M. Mak Donald, ordu me.- Jıaının vaaatiıine göre hesap edl-
cutları için Fransız plAnında ileri lecektir.IBununla beraber Avrupa 
ıllrtılen mlifterek eıuı kabul et- kıtaıındaki memleketlerin kara 
mektedir. kuvvetleri milis eaa11oa irca ec:ll-

M. Mak Donald deniz itilafına lecek, aakerlik Müddeti ıekiz n 
daha başka devletlerin de iftira- feYkallde olarak uaml 12 •1 
kini iıtemit tayyare bombard1- olacaktır. • 
mananın kaldınlmallDI teklif et- İnailiı plln:nda Cfey)etlerla 
mit, mikrop Ye kim7eYI maddeler umum ordu meYcutlan iç.in p 
vautaıile muharebe yapmak aaa miktarlar teklif edilmektedin 
lnnDn kaldınlmuuu da kabul Rusya yarım milyon. Fraua 
etmiftir. 400 bia, ltatya 250 bin. Almu1a 

C.ıievre, 17 - lnıilis a..... 200 bin, Lahiataa 200 bia, .. .,... 
kilindan aoora a8a alan Fran11• J• 170 bin. 
Baı•eldll M. Daladye, Mr. Mak- Bu plan kabul nlllp tatblll 
donald'ın ı6zlerinl btı1Bk bir ala- •huına ıeçtikten IODra yenide• 
ka ile diolediğini, İngilis pl&nınm harp tayyarui yapılmıyacak, faz. 
ana batlarile Franııs plim araaın- Ja tay7areler tahrip edilecektir. 
da bir uypnhık g&rdnpnl l&y- Ayni zamanda kim1eYI maddelu 
lemiı n demlftir ki: ile muharebe J&pılmua d• men 

..lngiliı pllnı c.kadar ehem- . edilmektedir. 
miyetlidir ki biı bunu en b&ylk Cenevre 17 - Fraama mu-
bir itina Ye en deria bir alAka nhhulan Pari•e daneceklerclir. 
Ue tetkik etımk iıtiyon& M. Mllkdonald ile ln~e Han. 

Bu pllmn mDlebtaem 1tldqta ciye :Na111'1 er S.oa"41a Romaya 
,tıkıek da,J_pya hllrmetl11 ııaar& gitmel&ıtedir. 

Amerika murabhan Mr. Mak· Paria, 17 - F ranafl gazeteleri 
clonaldın komisyonu uçurumdu lngiJis pillDıDI ihtiyatla karpla-
kurtard: ğınuöylemit " mDiuki- mqlardır. Gazeteler Fran111 ord11-
ben 161 alan Alman bat murabba.. ıunun [imhasına gidildiği halde 
M. Nadoloi, konferanu kurtar- bana mukabil emniyet meaelesl-
mak için Cenevreye ıeldiği için nİD pilanda eksik olduğun.1 •• 
Mlıter Makdonald'e tepkkilr pilln:n bir çok kıaımlarmm değif-
etmit Ye ıuoları ıC>ylemiıtir: tirilmesi 1hlm ıeldiibıi ileri ıGr-

.. _ M. Mac Donald'ın konfe- mektedir. 
ranaa vermek İltediği hıı ve ileri Vqiogton, 17 -Amerika ha. 
hareketi mftzakerelerin mllapet k6metinio lngilil pillmnı mozak .. 
bir neticeye ulaıt.rılma11na 1Gp- rat• eAı olarak kabul etme.ti 
beaiı imkln bual edecekUr. muhtemeldir. 

lıı,Uiı murahhaı heyetinin tele- Tokyo, 17 - Japon hllk6metl 
llf ettifi mukavele projeli llona lngllis piljaım u bir a!Aka U. 
feranam girdiği çıkmazdan kur- karıılam ıtır. 

Harp mal Dil erine 
Harpmaltllleri cemiyeti Umumi 

Merkoinden: 
Mahiye .ıdıklan maaı yek6nu 

100 Lirayı geçen me1lekda9lan
m111n bugOn Camarteıl uat JO daa 

20 ye kadar Kltibl Umumllit• 
tefrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

Dr. A. BUftll. 

Zafl : lzmlr maalBm meldeblnd• 
9'l8 de aidatım tahadet:DameJİ kay
bettim. Yeaieinl alacafımlaD blkml 
7oktar. 1~ aumarab maallim 

Mustafa Cenrlı 

-------~~~~~--------
Zayi ı Gebıe Hkerlik tubHinden 

........ ı.kuemi aaJi •ltim. Y eDl
ıial al.-&ımdaa lallLml yoktvr. Geba.• ICMdh bri,.-4ea t... ... u... .. Ali 0.dlQ ....... 

Is tan bul Orman 
Başmüdürlüğünden 

Haliç orman iakeJelerinde 
mazbut 5 kalemde 263 ~elet 
kayin ve 5 kalemde 414 adet 
köknar Ye 3 kalemde Z43 adet 
çam kereateai ile iki adet ki ... 
nar aeren bir adet kaknar g 6n
derlki cam'•n 15 kalem orman 
emYall 29-3-933 çarpmla jl0-
all v• yine 3 kalemde 1871 
adet çam ve 4 kalemde 819 
adet k6lcnar ve bir kalemde 
262 adet kaym keresteaile 750 
adet k61mar çata ye iki ble r ela 
10300 on bin nç ytız adet fm· 
d k ve kestane çubuğu ve 
2440 kilo mqe k6mBrO 'e iki 
çeki ıOrgen ve 6 çeki meıe 
odunu ki cem1

a11 16 kalem 
orman emvah do 2-4-933 pa
lllr gOnO ihale edilmek ilsen 
m6zayedeye çıkanlmıftır. lubat 
almak istiyea taliplerin Keru
tecilerde orman ldaruin• v4' 
tbale .aaJerüact. de ormaa ,.._ 
tllriyeti kal•••• ..... 
•m•leri. 
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SAİILAll- ıtzıL ·-ucuz 
Sergimizdan alacağımı her hangi mal 

Fiatlaneaızdan bir kaç nümune: 
1 adet yDn faniJA 1 Ura I 15 adet mendU 1 Lira 
3 " kaıkorae 1 • 7 f t--ı k k ..1111 ı 
Atı merserize ipek 1 • " an ~ er e menuau " 
dantelalı kaıkorH 10 " Erkek meadill 1 .. 
3 çift Avrupa mualin ıenne çorabı 1 " 

. 3 " Merserize fantazi erkek çorabı 1 .. 
1 ,. Hanımlara halla ipek A•rupa sorabı • 1 • 
4 Adet Meraerize peçete 1 .. 

• • 

10 İngiliz 
Numarasına kadar 

VATER •bakoını. 
EKSTRA ubnak. 

2 çift Haliı Viktorya renkli flldekos erkek çora&. 1 .. Katlı Tire 
2 çift Fan tezi ketea erkek çorabı 1 " ' 

• 2 adet Fildoko .. rkelı faııllAoı l • Boy AL 1 
BALCILAR iPliKLER 

Sultanhamam •••••••••••• 

---
EZ 

10 Santim 
geniılile kadar 

lnca, kaim, renkli, beyaz 

ÇiFÇi marka KAPUT 
Dimi, 6rtolük, 

Tentelik 
YAZLIK ELBiSELIK 
Amerikan 

bezleri 

lstaahul Gümriik Muhafaza 
B8tmiidiirlüğündem-

Eoler • Meldepla - Nato.neltlr • Kö§llUel! için _...,.... ...... 

ZiBAA'I' B BI A AR . ~ :.; 
' A ' 
' J • • ' 

1 

Gümrük Muhafaza Ye mıntaka memurlan için . Telgraf ad ADANA • S.bk F A B R İ K A S 1 Potta lutuıu • ADANA 87 

" 583,, adet kasket ilinı 
1 - G&mrllk Muhafaza •e mıntaka memurları lçla •58311 adet 
• kasket kapala zarfla karclarmata koaulmUJtar. 
2 - Kırdırma f&dlan klflclamn tudildl 8Ul'etleri latubul Gllm

rllk Muliafaza Bapaadiriyetindea abaacakbr. 
a - Kardırma latubul Gllmrllk Muhafaza Bqmldlrlyetlnde ku

rulacak alım aatım komiayoau tarafından yapılacakhr. 
' - Kardarma 21·3-933tarlhlne ra.I,yu 1&b ılnB uat 10 dadır. 
S - Teklif mektuplan kanundaki bnkllmlere g6re ıtıa " .... 

tiadea enel uba alma komlayoauna verilecektir. 
8 - Her iıtekll, blçllmlt bedelin % 7,5. tu olu 63 liralık. mu- -

vakkat ıtı•enmelerile •teminat.. l;elft ıaatt.a enel ko
misyona ıelmelerl. 

7 - Ôrnetl l.taabuf GDmrak Mıihafua Bqm&dlrlllpndedlr. 
l.t.kliler orada ı&rebilirler. 

8 - BeW olu saatte tutulma• ldet olan ubıt klflcb •oldurul
duktan Hnra lalçbir teklif kabul edilmlyecektlr. 

Zafiyeti amumiy., itibuıdık Ye kunebizlik lıallbada bilylllıc 
•ide " tesiri ıarnlenı 

FOSFATLI 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede satılır. 

Sablık Emlik 
Emniyet Sandığından: 

1 

~~soNo~-... 
Mflbadll Y• l'•plmObadU bonolan 
laerlne alım Ye utım muameleel 
yapmak arza edenler Galatada 
0 .ner Ablt Hanında dBrdüacG kat
ta 2 • 3 numaraya A. R. P. adre
eina mOracaatlarL Telefonı 4a862 

Doktor 
HORHORUNi 

Her ~n akpma kadar bHtalanaı 
Emlaa.nG Valide kareatbaneal 1anıa• 

dald maa1uebaneeiade tMa•l 
.__. eder. TeL 2.4131 41111-• 

latanbul Orman 
Müdürlüğünden: 

Yenikaİ>ı ormu memarlüa 
taraf.ndu mBudere olunan 
Kumkapıda mahfuz 5450 kilo 
mqe k&mllrll ile bet çeki 175 
kilo meıe oduna 22 Mart 9Ja 
Çartamba ınnn uat Oçte ihale 
edilmek Ozere mlhayedeye pe 
karılmııtır. izahat almak iıtl
JeD taliplerin Y enikapı ormıuı 
idaresine •e yevmi lh~lede de 
saat ikide % 7 ,5 pey akçelerle 
ni hlmilen orman mlldiriyet 
kalemine mllracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Mevkii 
B&ytıkadada Acem 

Cinai 
Haae 

Bina No. · ...,..._ .. 
• Doktor 

: At· llSANYAN. kltkl ıokatıada 
Lenk&yOnde G3ztepecle M'ebmetefencU 
aaballesfude Dtlamur 110bjuula 

a IJeyÖttıı Tolt atlty:arı otelf. r.a•~-
23 l4'P Rk&lt:35 N•· h mua.yeaen.-ude 

S.1ferl>eyincte BUrflaarye malaalt..ı•cr• maat;a&p 88' haMll"'llrtnr IJM- .gtıır · ubdtH UflftD• 
36 kadar tedavi eder. Telefon -M)S~s. Halitbey elyevm Bayar 110kajında hane 

Kadirıada Şemuvarbe1 mahallalnde maabah~• 30· ----
Clncimeydam 110kaiında hane 
Kadıkl1llnde Karbaiahdere Gçtlncl maabahp 
tokakta hane 
l18pt• Kmlm~ malıallulade maabahçe 
Balcıyokuto 110katıada •aae 

as 
il 
25 
12 

Eytlpte Kııılme1Çlt mahılle we ana 4t 
caddealnde 44 
Uzunçutıda Y avaKAfAbla malıaUeafnde muf 11 
GuneTlmahmatefudl mektebi aoltağında liane 19 
Kadakly Ruimpaıa m•balleünde Çayır maababçe 40 
cacldeebıde iane 72 
Be1ot"lunda M8fl"11tiJet mahallesinde mubahçe 127 
BoyGkdere •• Şitli caddulade baae 232 

Yakanda yazdı emftl 15 nilaa 933 tarihine mDıadif cumart..ı ıtı
aı uat OD d&rtten OD ~bya kadar Emniyet Sandığı blnuında .açık 
artbrma De 1&tdacaktar. Taliplerin % 10 pey akça11 •ermeleri llzımdıt. 

BEDEU lHALENlN "so 11 ikraza kalbolunabilir. 

J 
badolı.ı ·da 'erakendeci aranırar. 
8Ut h Şark umumi depoziteri 

ft, de TOLEDO 
lsta nbul. Sultan Hamam 
Hacopuıo Han No. 35 

l~-~ Telefon ı 20820 --

------------------------

HAKiKi BİR YENlLIK 
Galata'da, Karakl1'•• kala ...... 

EKS 
Bflyftk Elbise fabrikası 

erkeklere 11111la.ul 

18 1 
/ 2 Litaya 

ISMARLAMA ELBiSE 
dalrul tula •ttltiDI mahhna ·~• 
tebtlr eyler. Ea mükemmel •• 1011 moda kua ... 
lar en iyi mal•eme kıdlanmak ..... tile ltiaala bir 
dikit ve kutunua bir bicimde koıtlmler imal 
edecektir. Sureti mabauıada ıetirttiil Parla biçki 
akademislndea mezun pek m•hir •• tecrllbedide 
bir makutar tarafından kesilecek olaa koatamler, 

en mOşkilpeseatlerl blle memnun edecek bir derecel mlkemm .. 
liyette olacaklar. 
Muhterem mUtterller, delme mUntahep kumatl•rdan 

bir atok bulacaklar.dır. 
T ediyatta teahillt 

Adliye Vekiletbıden: 
Mehaklm ihtiyacı için " 86 ., kalem enak ve defter aleal ml

aakasa usulll Ue tabettlrilecektir. Bu baptaki prtume U. allm...- · 
neler Ankara'da Vekllet lenınm mDdtırllltlade " lataabul'cla 

, Levazım MOme1Jlzlliia.d•dir. ihale 3 • 4 • 933- puartell tlall uat 
•ıs .. tedir. 

Tallplerla Oaare rthal bedel ia111aamminlia ,.. Jlldl ........ 
elaa ., ı75,. Ura teminata muvakbte He birlikte mlb.,.t ko_. 
JOlilld8' dltltacaatlarL Şartnw w ~ ,...__. tp&.-.,. ... ", 
her ıDn yukarda yuab dairelere mllracaat olU11111ua illa ol••· 

--·-----------------------------------------------
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Gümrük Muhafaza ve mnıtaka memurlan için 

"800,. Jaket ilinı. 
ı - GOmrGk Muhafaza •• mıntaka memurlara itin .. 800. adet 

Jaket kapalı aarfla kırdarmaia koaulm111tar. 
1 - Kardırma tartları kliadanın taıdikll IUl'etlerl latubal on .. 

rnk Muhafau Bqmtldiriyetiadea ahaacakbr. 
a - Kırdırma latanbul GnmrDk Muhafaza Bqmlcllrl7etlade 

kurulacak abm nhm li:omlıyonu tarafından 7apdacaktar. 
4 - Kardırma 21·3-933 tarihine raalıyan Salı tlall 1Ut 14 tedir. 
5 - Teklif mektuplan kanundaki bDklmlere ılr• glla •• .... 

tinden enel satan alma komlayoauna •erilecektir. 
8 - Her istekli, blçllmlı bedelin % 7,5 tu olan 600 llrahk •• 

yakkat ıtı•eamelerll• •teminat" belli 1aatt•• anıl ko-
misyona ıelmelerL 

7 -- Oraeti latanf»al GOmrOk Mubafua BqmldlrlGllad•dlr. 
lateldiler orada ıarebllirler. 

8 - BeW olan aaatt• tutulmuı Adet olaa abıt kqadl ....... 
.... ... ~ Wdlt' btitt-.dlllilı,••*· 


