
KIR.AL GERİ M GELİYOR 
: lngiltere ·Rusya Münase
:bab Kesilmek Üzere Mi? 
:Bütün İngiliz Gazeteleri Sovyet Rusya 

Aleyhinde Ateı Püskiiriiyer 

Jfflfl'ka/ ,,..,,,.,.,., ,...,... ... .ı.e.1ı .,,,,. s..,.ı .. u... ~ 
Londra, 19 ( Hnul )- Mo.. teli ba uhacla clMa ilam,. 

ko•ada SoYyet ubıta11 tarafındu ılderek la.Ut.re U. ~ 
ihanet cllrmiJe teykif eclilea laal- Ru1a lftllada .ı,.u1 ele 
llsler meıeleai lallklmetl, pzetelerl tm tlerW k..ıımeli ika• ,..._ 
Ye efkln umumİyeyf IOD dere- iW 8171-ekte •e buaa laDk6-
ce be1ecana r~tirmiıtir. Mllltem- metten i•temektedlr. 
leklt Nuın M. s • ._.. kte.- . ..., .. .,.. ..... 
ldf " uaWiiadiı.i ht ate a. lloke-. 18 - T• .aJa...._ 
lailba11a demiftlr ki: bir teblijinde Laıllizlerln te•kift 

.. - BugllD lagillı efkln llzerlne 1aıili• ıefirl tarafından 
_.umiyesini, Ruıyada tevkif yapılan leıebblla ile SoYJ•t Ha-
edilen •atandqlarımızdan daha ridye Komi1erl M. Lit•inorua 
slyade heyecana getirecek •• verdiği ceYaptaa babsedilmekte-
llnirlendirecek hiçbir hldiıe ta- dir. M. LitYinof mevkuf lngilizlerin 
u~r e~~miyorum. .B.. menle SoYyet mahkemelerinde ıorguya 
laıiltere ıçın çok mllhımdir." çekUemlyeceği lddiuının kabul 

Blltiln Londra gazeteleri bu edilemlyecejinl, kanunlarına itaat 
hldiseden çok ıiddetli bir llıan edllmeaini temin •e buna nezaret 
ile bahHdiyorlar. Gazeteler me.- etmek, De•letin emniyetini koru-
kuf lnglllzlerin 610m cezuıua mak, tevkif edilenlerin ıuçlu olup 
mabkQm edilmelerinin kuyvetle olmadıklarını meydana çıkarmak 
muhtemel bulunduğunu yazmakta, hakkı yalD1z kediılne ait olan 
loıiliz mOme11ilinia bu mDhim mOıtakil bir deyJat için bu gibi 
meaele için hesap iıteditinl ili•• teklifleria kabul edilebilir ıeyler-
etmektedir. Deyli Telgraf gaze- den c.lmadığanı ıöylemiıtir. 

Nizım Hikmet Bey Dün 
Akpm Tevkif Edildi 

~Tahkik Ve isticvap Muamelesi Yedinci 
İstintak Dairesinde Yapılıyor 

Şair Nizım Hikmet Bey o• ı , 
,e11 kadar evyeJ .. Gece ıelea 
telıraf. t.a1 altmda bir fİİI' )litabı 
aeırettL Bu kitapta NA11m · 
Hikmet BeJia 80D ,..claja ltirkat 
llir yardar. 

Bu kitabın aefrindea iki gtıa 
eova haber MrmlfUk ki kitap 
mDddeiumumilik tarafıadaa tetkik 
edilmlf, içindeki baza eabrlar 
matbuat kanununa muhalif ılral
m&ı ye kitabın toplattaralma11aa 
karar yerilmittir. Filhakika bu 
karar lof aı ediJdi, kitabm Ubfl 
durduruldu Ye meselenin tahkik 
iti de m&ddehıımumilik tarafından 
yedinci iıtintalc dairesine havale 
edlldL NAzım Hikmet Bey rahat• 
11zlığıua dair rapor gönderdiği 
için mOıtantik tarafından ilticva., 
muameleıine dna ba.ıaıuJmıtbr• 

Ancak ilticYaptan ıonra Nlzim 
Hikmet hakkında teYkif karara 
YeriJmiı Ye mlliekkere de kelil
miftir. N~11n Hikmet Be1 h ....................... $.lr Nazım Bilcmel B, 

d .. a.... te•ldfbu•,. ....... ..... 

Yunanistanda Kırallık için 
Hareketler Başladı 

Çok Mühim Hidiselerden Korkuluyor 
Atma. t1 ~__., - Karalhk 1 

bnftari olaa Çaldarlt NUllDID 

IOll meb,.UI lntihababnda ekıe
tlyel kazanması, ellmhurly•t •• 
larallık menl\tlerinla a~kça mO
•lı11uıaa neti~eleadirmittlr. Son 
pleria hldiaelwl ara11nda en 
bqta gelen bu mOnakaıalar, 
Yunulttanda idare .. kllain ye
niden teabit edilmeli mevzuu 
Olerlode cere1an etmektedir. Bu 
Hbepledir ki 26 martta llk cel
ıellnl yapacak olaa Meb'uAD 
Meclisinin çok srllrllltllll Y• çok 
tlddetll mtızakerelere ıalme ola• 
cajım fimclicl.. ke1tlrmek mllai
kllldDr. 

Rejim ....ı..t ortaJ• ablar
•• Y-11lataacla laralhk War .. 
llialar..ıc1ea-.....l11a....ı
clii1 •traluulı fikirler ..., .. eclil
.. ıttedir.. 

Ç.Wuit fıdınm • .aftı mıb'• 
-'an••• M. Çakalltıa • Akro
polla. r•••t..W. reji• ...... 
INinl menubalaa eden mllbim bir 
makale.ı ortahkta bir infillk 
teairi yapm11br. M. ÇukalAı bu 
makalesinde yeni Meb'uıan Mec-

itli m..a1.ır.· ,.t ,..111111 ,,.,uJc.,..ı.,.. .,.... .,.,,,. .,.,,, .. r ..... 
_..,._ ,,..ıı.ı 6inaı. Kö,.d• alcl y...,. lıuwlı /.,.} 

IWnlla ili•••••• Meclill pldial J j'uaa ela ipret fclilmekta. Uga 
alarak idare tekll ..... ı • .ın1 liiafa her .. ,dea enel ltapnl-
mllzaken etmek aaWü1etbae ... ( D•••• 10 .?9eıı ••rfa .. , 
lik bwdupnu yazmakta, Aya 
Meclil'Ain ilgua hakkmda Meb'a- l.tcHrıl..,.... ,,...,,.,. cnalpfi 

AD Mecllalnia katı bir karar . Çek kıpaetll . ~·~·~- Reaa 
Yermetl liamıelclijial llerl llr- Be1efeDcll1ala mCbaliqetl.,.U.,·C.. • 
mektedlr. •l1ete ua Jaalaa lahıaarıa...., 

M. Çukalbta makalelinde, l1aa mildir, ••••la " mbtaladiml· 
meclilinia tamamen M. Veaizeloı nlne eD derin tlbaalaranı ar .. der. 
taraftarlarand•n mDrekkep oldu-

lstanbul Sise Gömüldü 
Facia Tehlikeleri Atlatıldı, ·Vapurlar 
işleyemedi, Bir Vapur Karaya Oturdu 

lstenbul dUn bUtUn gUnU-1 
nU, hatta gecesinin bir 
kısn11nı bembeyaz bir 
karanlık içinde g&nU
IU geçirdi• Kahn bir sis 
talNlkaSI lstanbalu 19-
mam Jlrml dört aa.t 
d8rt taraflndan .. rdı. 
lntlDm kayboldu, tehll
k•ler atlatıldı, kazalar 
oldu ve daha neler ... 
Son Posta muharrlrlerl 
l»unların hepsini l8Sblt 
ettiler. LGtfen okuyunuzs 

Etvelld alqam dokuz buçuktan 
dla aq.. OD \uçuta kadar 
lataabul, kalı• •• keıküa bir aiı 
tabakuının içinde ılmalll bir 
laayat yapcb. sı. içinde geçe• 
rirml d6rt patin korkulu olduğu 
ıibl fDlllnf taraflara da pek 
çok oldu. sı. ancak dlln 
akıam altıd&D ıonra kıamen ha
fiflemlt. bu hafiflik ona kadar 
•llrmDf •• alı o saman kaybol-
mufl:ur. 

K••'"•m• l!alnce-
Enelld glln ha va sert 't'e 

iofukta. R~Ar poyra iatika• 
metinden eıiyordu. Bu Yuiyet 
k~d· berkea r•nJ bir fırtına 
bqlaal'Clllda balanuldaiuna ~n
....ıp ........ b. Fakat blyle 

DllnU .ı.üa S.,lktıı,l. OMMlır .,...,,.,.il ......,... 
olmadı. Enelld alqam rlzglr ı H.ıva lllDll' sibl olcla Ye ıe-
durakladı. ( Denma Ulael •Jfada) 

Giriniz, Vatana 
Olursunuz! 

Müsabakamıza 
Hizmet Etmiş 

Birinciye 100, ikinciye 75, OçUncllye 50, dördOncllye 25 Ura. 
•Jfıca yllz karie 'de birer hediye 'ferilecektir. 

Liıtelerin her gün, batta tek kelime lle de doldurularak 
10nt1 gllnlne matbaamııa ıönderilmeıi ve zarfların tlzerleriae 
( Ank•t ) kelimeaioln ya .. lma11 llzımdır. 

Selcizincl lute: T. D. T, Cernigetinden: Ha6er, NidU., Jı.fıu, Mlci,,._ 
hlcimiget, lıal, lıalU, luılluı, luuılat, luına, lıatır, luıhr& 

c.,,.....n 11 inci ••Jfamızd• .............. 

. .• 
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Harp Tehlikesi 
Kalkıyor 

fogiliz B ıpckUI • lak.donaldtn 
ıoıı teklifi tııeriııe, Sil!bları Bı· 
rakma Kouferan1111daki eoditell 
bava ort&dan kalktı. Darp tehll· 
keal uzaklaıtı. Bu hususta bal
kımıs diyor t.J: 

Şahin B. (Taktim Sıruenller J23) 
- Son aamaolarda dOoya lfleri 

pek karıımııtı. Silibları Bırakana 
Konferanaı bile datılma tehlikesi 
JÖ•tcrlyordu. Bereket •enin ld 
lnailia Bat•ektli ara1annı butmu" 
me1eleyl yatıftırmıtbr. lnHnlar ke
tifJerinf, aekilarını bemclnalerinln 
rahat 1atamaları yoluna aarfetaelu 
ne lyl olur. Botazlaimadan., l.:chO
Jilkten n• çıkar? 

* Ali Rıza B•y (Çakmakçılar bOyUk 
'Yeni han) 

- İnriltere Baınk:llnin araya 
flrerek SilAblan Bırakma Konferan
aun akametten kurtarmaaı, lnaımlara 
lıir daha nziyetl aoğukkanhlıkla 

tetkik etmek imklınnı Ye umanıaı 
kazandarmıştır. M. Makdonald, ail6h
lan ellerinden alman milletlerin hak 
,,. mOaa nt latmelerini haklı buluyor. 
Ba kabul edildikten aonr.. 6bilr 
t.rnh kolay. Teklif edilen beı tene 
içinde ynaı 1n•ı ba haklar Yerilir 
99 milletler arasında emDiJ'•I tet.iı 
edilir. 

* Saffet B. ( KaragO m:rıık Aktekl a
halle!\ 87 ) 

- Harbin feliket oldatuna blllrlm. 
!İt\mı lçin ıon samaalarda1d fena 
haberler benim yOretlml hoplatıyor 
idi. Bu aababki haberler beni (Ok 
aenndirdi. Artık harp tehlikeli be,_ 
taraf edllmlıtir. 

* NJyazi B. ( baklial Tlcarıtbanfı ıo· 
kalı) 

- lnirilfs Bırşvekllinla pl,rıı çok 
makul Hatlan ildin ediyor. Tayyare 
•ombar.cfunaulannı, ıebirll· Ye mlk· 
roplu bombaları kaldıra!ım, ordulan 
azaltalam diyor. Makdonaldln bil'ba11a 
tayyare bombardıman!annı kald1rtnak 
iç D ylipbğ& teklif Çok fnHPfd .r. 
Yokı iki 6ç srOn h vada kalabilen 
muazzam tayyareler •• balonlar 
lneanhkın köküne kibrJt •uyu ekoc 
kad:ır kunetlidirler. 

Ta1rruz Mu E:.tmjş ? 
Hafız Münir Efendi ismind11 

bir ıat Çengelköyde Kaynana 
aokağında oturan Enver HE!nım 
lımiıide bir kadının evine tau ruz 
etmek ıoçile yakalanarak t hki
kata ba~lanmışbr. 

Tutuncunun Başma Gelenler 
Sait ve Hnaeyin iamhıde iki 

ubıkalı Çaarşıha,ında tlUüncll 
Gubiıln dnkkAnındaıı 13 kilo 
aigafa çalarak UYUŞurlarken 7a• 
kalaomıılardır. ----tki Tavuk Hırsızı 

F f tİh dvartnda birçok ldmae
lerin tavuklarım çalan Ali •• 
lbrabim isminde iki · 1abık&lı 
fatihte Hoıkadem mahalleainde 
oturan Ahmet Efendinin tam• 
lannı ralarken yakaJaumıılardır. 

- .. . . -· ... ,., . . --. . - . . .. ' , 

Milyon Bir 
Son 

Liralık Dava 
Safhasına Geldi 

Ehlivukuf Raporunu Verdi 
Hüseyin Cahit Bey iki ıene ~ad r evvel ( Sof. 1 itten gördükleri ı:ararıD ehlivukuf tarafından 

dogflot ) firmasını taşıyan bir ticaret Til nakliyat teıbit edilmeıi aafbaı:dır. Fhlivukuf uzun tetkikat 
tirkeü aleyhine bir milyon liralık bir tazminat yaptıktan sonra raporunu bazulamıt ve mahkemeye 
dava ı açmıı v o zam biz bu vanm muhtelif -.ermiştir. Mahkemede okunan rapora gare Htııeyin 
aafhalarmdarı bahsetmiştik. Hfiseyla Cahit Bey ve Cahit Bey ve ortakları ( 558,846) liralık bir zarar 
ortakları bu ıirket ile, Avrupadao gelen her tllrlO görmUşlerdir. 
eşyayı lıtanbuldan lrana nakletmek .şartlar1 llzeriıı- Muhakemenin dünkü celseıinde Hüaeyiıı Cahit 
d n blr mllkavele imzalamı tı. Hüseyin Cahit Bey Bey ile ortaklarının avukab Ali Haydar, firktin 
Almanyadan lrana gtsnderilen ilk parti demi" yolu avukatı Muslihiddin Adil Beyler rapor hakkında 
mal zeme1tiol laşıtmıf, fokat tirket bundan ıonra karşılıklı iddialarım söylemişlerdir. Muılihiddin Adil 
muka9:eleye ~iayet etmem!ştir. Bunun llzerine de Bey raporun Jl~k olmadığını, böyl milyonluk bir 
HOseyın Cahıt Bey, endis.I ve ortakları namına _ . • 

bk "d k b · t b' :-1 1. dava<la buttln heaaplar e defterler tetkik edılme-ma emeye gı ere u J§ n ır mı yon ıra zarara . • - . . nla 
girdiğini ileri UrmÜJ ve bu paran.o virketteo alınıp den rapor venlemıyecegını a tmrş ve raporun 
kendiılne verilmesini istemiştir. lkl senedenberi iptal erlilmesini istemiştir. Mahkeme bu talep hak· 
devam eden bu mUhakeme son safha ma gelmiştir. kında karar vermek Uzere muhcıkemeyi bu ayın 
Bu afba, HUseyin Cahit Bey ve ortaklann n bu •onun bırakmıştır. 

İki Muhakeme Üç Eczacı 
Hırsızlık Yapan Kunduracı Mahkemeye 

MabkUnı Oldu Verildi 
Şofar lıı..an Efendmin e•ine 

girerek 38 lirasını, bir takı el
biaesini we pardestısnnn çaldığı 
için tenif edilen lıya oflu Van• 
gel isminde bir kundmacının dün 
OçOncO ·ceza ablcemeaindo dava• 

na bakilmqtır. Mahkeme liıisiZ
biı aabit gördnğü için Van gelin 
Dç ay hapduc:ı ve Dç ay da e~ 
niyeti umumiye nezareti · altında 
bulundorulmas.na karar ver:niıtir. 
Bundan ıo~ra Bak ırlçöy'tınde jan· 
darmalık yapbklan sırad Hulusi 
Beyden beı Ura rDşvet al<lıkları 
iddiaıile tevkif edilen · lnebolulu 
Ruşen oğlu Mu tafa ile Kazımın 
muhakemelerine devam edilmiş, 
fakat · fahitlerin ç•ğrılm&11 için 
muhakeme baıka bir gllne hıta
k:lmı§lır. 

Hayırlı Torun. 
Büyük Annesinin Evini 

Tamtakır Bırakmış 
Hasköyde oturan Servinaz H. 

lımlnde yaılıca bir kadın polise 
mllracaat ederek torunu Kazım 

taı·afandan eıTinden yatak, yorgan, 
yastık To sair eJY• nın çalmdt· 
ğun iddia etmiıtır. Bu ıikayel 
Uı.erine yakalan n Kazım cnrmllaU 
itiraf •tmit e çaldığı eşyalar: 
Osman laminde bir ukaya ut
bğım söylomiıtir. 

Polia, bllyllk annesinin en ... 
l nnı çalan KAzım ile çahnmıı 
eşyalan aabn lan saka Oımanı 
yakalıyarak Adliyeye leılim et
miıtir. 

Vil4yet lııtikAr Komisyonu 
Albert Niyego, Sahak Danasyan 
ve Daçat Dardaryan isminde Dç 
ecza dePoıu ıahibl hakkmda 
ecza ibtik4r& yaphklan iddiasile 

· tahkikat yapmıı ve kağıtlannı 

MOddeiumumiliğe vermiştir. Suçlu
lann muhakemeleri aym 23 llacil 
glinll Sultonahmet Birind Sulh 

... ceza Mahkemesinde yapılacaktır. 

Soyınuşlar ! 
Sebzecinin Dükkanındaki 
Eşyalar Kayıp~ara Kanşmış 

Evvelki gec@ Unkapanında 
pyanı dikkat bir hırsızlık h4di· 
aesi olmuştur. 

Verilen malümata göre Un· 
kapanında ıebzecilik yapan Alelt
linin dftkkanına gece yarısına 

doğru meçhul bir adam uğramıı 
• kilidi kırarak içeri girmiştir. 

1 
Meçhul adam dUkkAnın içinde 

bulunan undık ve çekmeceleri 
karqtırdıktan sonra Alekaiye ait 
elbiselerle diğer eıyaları alarak 
a \'lfm11br. 

Sabahleyin dDkkAnına gelen 
Aleksi oyulduğunu o dUkk4nın 
itilat olduğunu ıörünce zabıtaya 

haber vermiştir. 
Poliaio tahkikata netic.esindo 

bu hırı zlığan ayni ıokakta oturan 
Kürt Sait ve Sllreyya tarafından 
yap ldığa teıbit edilmit her ikisi 
c1e A tfivf"ve ''""'i·n P 'i1'1lis1crdi ... 

Uydurmamış 
Bir Maznun Cürüm Uydur
ma Suçundan Beraet Etti 

Dun Adliyedeki ihtisas Mah
kemesinde 5 kaçakçılık davasına 
bakılmııtar. Bunlardan dördil talik 
edilmiştir. YaJmı Gemliğin Ar-
mutlu k5yllnden me-vkufen dDn 
mahkemeye rhderilen Çakır 
Muıtaf a hakkında karar Teril
miftir. İddiaya göre, Çakır Muı
tafa k&yftq milskirat ve ıigara 

· bayii olan Osman Efendinin 
od ısına kaçak çakmak taıı ve 
sigara kağıdı koymuş. ıonra d.• 
l>onu ihbar etmiştir. Mnddeiu
muml Çakır Mustafanm, cürüm 
uydurduğu için cezalandırılmasını 
iıtemiştir. Fakat Mahkeme bu 
kaçak eşyayı Çakır Mustafanı~ 
~ol duğuna kanaat getiremedi
ğinden beraetine karar vermittlı:· 

Doktorlar İçin --
Kazauç Vergisi Kısmen 

indirilecek Mi? 
Etibba odası Bnyük MiJlet 

Meclisine Ye Maliye VekAletine 
müracaat ederek doktorlara ait 
kazanç vergısmao indirilmesini 
temenni etmiıti. Verilen mal6mata 
göre bu müracaat kısmen kabul 
edilmiştir. Yalnız allkadar ma
kamlar etibba odaımdan bazı 
malümat ıormut YO derhal cevap
ları gönderilmiştir. Ancak dok
torların kazanç vergisinin bir 
miktar daha indirilmeıi için ode.ya 
doktorlar tarafandan yeniden bazı 
mllracaatlar yapılmı9hr. Bu mG
racaatlara gelen ce-.aplan tetkik 
etmek t1zero etibba odaıı perfem
he dlnü bir toplanh yapacaklar. 

ı~· -----... 
Günün Tarihi 

Balkan Konseyi 
Dün Toplandı 

Balkan Milletlerinin SeJa .. 
meti için Uğraşılacak 

BUkref, 18- Balkan konaeJI 
d&n Romanya Meb'mlar M~dial 
Reisi M. Pop'un riyaseti lllboda 
toplanmııt.r. Evvel& Balkan mu
rahhulan raporlarını okumqlar, 
ıoora Yunan murahbaıı M. P .. 
panastaıyu'nun teklifi Uzerine 
mOıterek ve mOsbet kanaatleri 
havi bir karar sureti kabul ediJ. 
mittir. Bu k rarda ezcUmlo de--
niliyor ki : · 

"Balkan mllletlerinin ıelAmetl 
bilbaaıa Avrupanıu bugün gt
çirmekte olduğu korkulu hAdf. 
aeler içinde Balkan KonferanQ 
grupları bUtllıı gayretlerile an• 
laımaya azmotmiılerdir. Bu makc . 
aadın elde edilmesi için büktı. 
metlerin, siyaset adamlaıının, 
matbuatın ve bntnn vicdanlarıc 
yardımları l zamdır." 

Meclis bundan sonra, bil 
Ticaret Odası kurulması içi!I 
yapılan teklifi · mllzakere etmiştir. 

Şeker ihtikarı Var flı? 
PiyaHda Avrupa keame ı~kerl• 

rlnln fıatların1n bir miktar yilkaeldJ. 
tini yaamıttık. Ticaret müdilriyetl 
bu yOkaeklitin mebepler'nl araıtırmı• 
ya ba9lamııtır. LDzum•uz bil' pahah
bk olduğu teaplt edilirse bu iti Y•• 
paalar mahkemeye nri.ecektit. 

Para Borsasında 
DOn para boraaaanda dilyunu m~ 

nbhido 59,50, Rumeli fimendiferl 
4,9(), mümeaail Anadolu 49,50., Ana .. 
dolu tab~ilah 42,80, Anadolu hlu• 
•enec!I 23,50 den muamele g8rmil .. 
tnr. 

Muallimlerden Bir Sorgu 
Maarif ldareal bkmektcıplere bı. 

tamim •Ödererek bir aene zarfıocba 
mualllnılerin ne kadar ve han~ 

kiıap1arı okuduklannı ve hangi m ~ 
zuları tetkik 'ettiklerini · ıorm\Jşturc 
Muallimle~ bu tamime kısa bit t:a• 
manda ceyap vereceklerd r. 

Uzum Ve incir 
MeHim başlangıcından m41rbJ1 

ıon haftuınıı kadar lzm rden Avru .. 
paya (5[)) milyon kilo ü:ı.üm ve 125) 
rnılyon kUo incir ihraç edilmiştll'. 
lımirde üzüm iıtoku 2, 150,000 kılo-
dur. lnctr latoku kalm•m ftır. 

Hariçten Gelen Mallar 
SanayH hlm•ye için yapılman 

takarrür eden yeni 1tümrük tarir~d .. 
n1n eaaılarını hazırlamak .. sere lıtaa. 
bul Ticaret vcıı Sanayi Oda11nda ter 
kil edilen komiıyoa diln tekrar top
lanmıtbr. Benzerleri dahilde yapılaa 
ec'lebl m•mu!lbn ıınmrük redmlvl 
arttırılacakbr. 

İncir Kahvesi 
Satıyoruz 

ihracat Ofi lndeg aldrğımıa ;mal 
mata göre bir ıene zarfında Avru• 
p~da 130) milyon kilo incir kalıveıl 
ıarfedilditl anlatılmaktadır. Son ay• 
Jar sarfında Türklyedo çılan bit 
incir abve1i fabrikan AvrupaJ& 
ihracat yapmıya başlamıtbr. his 
ihracat lngiltereye J•p•lmıttır. 

Son Postanın Re•imli Hikô.ge si ı Pauır Ola Hasan B11g Digor Ki: ] 

- Hasan Bey, bizim AH, h•.Y 
Allah içia çok akılla, çok Hld bır 
ed11mdır. 

-· Fakat bası kuaurlan nr. 
Meaeli aiıar•y• pek dütktuadftr.' 

-- • ---

... içkiyi de fula kullamyor. l ... Arada ••rada kokain d• ı Haıan Be1 - Ashlm, altıl'ı lk•• 
çeldyormu,: bayi• yapuaa aklanı oynattıtı umd 

-ide bilir claha neler karıttı ... eakL 
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Darülfünun 
Talebesi 
Kitap istiyor 

n 

Ya&HI •elek 

Kendil .. rine liHnia •on aınıflarıa• 
da birer lat " kb;ıl yolu çlzen •eneler, 
ideallerine ka•utabilmek, " onu 
tahakkuk ~ttlr mek için ylkHk tah• 
ailin muhtelif kı•ımlanna taae bir 
lmit. yeni bir ıalıtm• pyntl ile 
rlriyOl'lar. Benim de bu •fte Tıp 
Talebe Yurduna ılren bir kar4etim 
•ar. Onun ve arkadıelannur Hman 
aaaıan dlnledit1m tlklyetlerl çok 
haklı. Blyllk bir aalıa Ye h..,e.ıe 
doktor olmak için Tıbblyenla P. 
C. N kıamına riren bu ••nçler · Ulc 
han•lede utradıklara mOtkOllt kart .. 
ıtoda bOyilk bir bedbinl •e lmltais
lite dBtDrerlar. latikballerlnl kor
knnç. ideallerlnl lrltllmea bir aça
'•"' ı6rüyorlar, halbaki bls ıençllte 
b•nu vermek latemfyorua, bunun lçla 
Ç•hfıyoru1. 

EvvelA P. C. N kıaoıana ıtrenler 
lıay·naat, fiz k, kimya, nebatat oku• 
yor ve bu deralerla laboratuyarlannı 
yapıyorlar. 

bu ilk 91naf açılalı belki 20 belki 
ele JO Hne olrnuttur. Her HD• 200 
den •t•t• olmam•k ıartile akan akıa 
talip nr, bu mene de 369 talebe 
kaydol muıtur. Hocal•ra da Fen Fa· 
kGltealnin bocalaradar. Y alnıs t•1anı 
haJl'et olaa taraf, ba kadu masiye 
malik olaa bu kıamın matbu hiçbir 
kitab& • Arap HJa Tilrk harflerile • 
7oktur. Şimdi nebatat forma, forma 
ı.bedilditf için 4 formua beaaı 
çıkmıı bulunmaktadar. Bir ele (Kimya 
pratik mHaileril 1enl harflerle tabe-
4ilmlftir. itte koea nnıfıa bltDa 
k1tabı •.• 

Halbald •arpte de P. C. N. deal
len birçok tabeler •ar. Her milleti• 
bu tubelerl için, birçok kltaplan 
nr. Ve birçok mlelllfler P. C. N. 
.. S. P. C M. lfla mltemadlJe'!a 
7aamıtlar, 1aımıtlar. 

Buaa mukabil Wslm P. C. N 
talebeı ... ı .. potral mıaklauı hallae 
plmitler, faa lyet pılı mlthlf.•• 

Bamı ••f"IJatlar dlter faklltea.. 
rln AllU ft t•t·1atlar1D1 laam• 
temin eder bir Yaalyette oldu .. 
halda, P. C. N kıamınaa kitap llatl• 
racına ki.... dlf8amemektedlr. Hlt 
bir meml•kett• Jllcaelc mektep tat.. 

l beal aaaetmiroram ki Wtapaıa 
lı:alaın. 

LlHlerlmlıcleld U.aa deralwt be
plmisia mal6ıaudur. Ve bu teralt 
4alalllncle • basılan me.tuaa • bit b:r 
taleltealn ecnebi .. erleriadea d..,.. 
lerlal taldbetm••"'• ...... roktar. 

Yine anladıtama .... dolctor• 
••kla al6kaaı olan deraJerln mufae
ıaı. olmaya•' arıa be k&n aalatal• 
••.. iham detfl midir? 

( Dnamı 11 ine• eayfada ) 

Rus Alimleri 
Bugün Ankaraya 

Gidiyod"' 
RUI akademial kuandaa TDr

ldyat mlltehuı m M. SamooleYio 
ile lisaniyat mUtehamıı M. Mar 
ıebrimize gelmiılerdir. BugDn 
Ankaraya gidecekler Ye Tilrk 
Dill Tetkik Cemiyetinin meuisi
ne iftira~ edeceklerdir. M. Sa
moole.iç: 

- Da itini bizzat halkın ağ
zından tetkik etmek en iyi yol
dur. Bu yolu takip ettiğiniz için 
ıiıf tebrik ede · d-,piıtir. 

Telefon Ücretleri 
Ankara. 19 (Husuıl) - Da

lalHye Veklletinin 1.tanbul telefon 
ftcretleri hakkmdaki miltalaana
llieai Baı••klletten Maliyeye 
g&nderllmiıtir. Maliye uki noktal 
1aaıaranda larar etmektedir. 

Çorumda Muhakeme 
Çorum, 19 (Huıual) -! Tnrk

çe ezan bAdiaeai maznunlarının 
111ubakemelerine dlln atll' ceuda 
devam edildi. M•znunlardaa R .. 
'İb hoca 7 3 1....-da oldatuaa 
tiyle cUji için bu cihet tat.kik 
~lt0ek Gz•• muhaketM bqb 
itine lnralalclı. 

SON P""'"' \ 

[-R-es_i_m_l_i_Mı_a_k_a_l_e ________ .. ____ a_a_ç _Ş.-.-alı-s-ig_et_a_l 

Hepiınlıln Oç tahılyetlmlı Yardırc l Batkalaraaı• btal 
Biri lıendlmisl kendi ıGrdljlmOı ,.ıbi.• zannettlflmls •ibL. 

ılrdtklerlal 1 Batkataranın blıi ıardfltlt ı:bi. 
Bu üç gflrütil blr!ettlrmedlkçe hakiki 
ıahsiyetlmiai bulamayız. 

.. 

SON;TELGRAF HABERLERİ 

Fırka Gropu Kazanç Ver
Müzakeresini • Bitirdi • 

gısı 

Liyihada ·Yeni T adilit Yapılacak 
ANKARA, 19 (Huaull} - Fırka grupuoua dDnkQ 1 alk.Ueller gibi ••rriy• tlbl tutulacak. daha u 

lçtlmaanda kazanç llyihaaımn mllukerelİ ikmal · Yerlfl yermek için bir imtiyulan olmıyacaktır. 
edUmiıtir. LAyiba ırupı. takarrllr eden uaalara lkruat, me•duat, tuarrufat, emanat, ticari olmayan 
Kir• tadil edilmek lbere tekrar medla enclmeal.. heaabı cari faizleri ••r&i1• tlbi olmayacak, uhami 
rinde g&rGttHecektir. Kararlllfbr•laa bafhca ••Hlar umamiJe. tabYiJAt, luıziae bonolan faizleriadu 
falllarclın •erat alınacaktır. 

Iradı ra,n.atl laerlndea •erıiJ• tabi mDkellef· Hizmet erbabıma maat •• Dcretlerlndea alına-
cak ••ti aiabl olacakbr. G.ek deYlet mDeıaeae-

ler laterlene beyuaameU •nıfr geçebileceklerdir. lerindea ıerek bu1Ual mtıe11eaelerdn •Uf •• Dcret 
Aakandald mllkelleflerde diler memleketteki alanlar ylzd• bet vergi nreceldercllr. 

M. Makdonald 
Anlaşılan Türkiyeyi 

iyi Tanı1myor 
Aabra 18- Slllblan ...... 

ma .....ı..mde .IPaillı bqnldU 
M. llakdoaalclm teldifiaclen Tlr-
kl1•:rl ...... taiucLp pek ..... 
...... ı .. a.taclır. . 

M. Makdoaald'ın Tllrldre için 
dllfllndDil tayyare miktarı T ... 
ki1enl11 A'fl'upaclald mllmeullle
rlae n vasiyeti maheauııaa Ye 
_... f'll'aite Diabetle bitaraf 
•uiyetinia icabıaclu d1111 oı ... 
ba noktada mDuit bir tuir 
1apmamıftır. 

!Düyunu Umumigej 933 Bütçesi 
Suiistimali Kazanç K•nunundan Sonra 

D B ı d Göri ıülecek 
ovası aşıa ı Ank•n ıı (Huaa1> -Km.,. 
Ankar .. 19 (Huaal) - Ewa- baua llyibuı IHCliaten ~kan-

la uktiye mlbadelni -uında ca bDtçe kanaaaaua mazak .. 
dlyuaa ..... ı,ede Yaka balan r81İDe ltqlamlacakbr. Bnt-
auiiltimal malaake....ıae Ankara 
Ap Ceza abkemeai d ba çe encllmenl, .,...af inama 
lumıfbr. S:t1uıar M. • •Leoat Oıeriadeld tetkiklerini birkaç trl-
du Aatlru, Trlfo, Hadyan, ne kadar tamamlıyacakbr. Eacl-
Vitall, Peleuld hariçte balan- ••n muraf fuallan Gzerlnde h .. 
daldaruaclan baalar hakkında men laiç tadilAt yapmamaktadar. 
.pyap karan •erilmif, mahkemede 
1ahm vemedar Teodor bulun
•tlflur· Mldafaa ••killeri da•ada 

Tedbir Alandı 
mllrara uman iddia etmiflerclir. Ankara. 19 (Haaull) - lataa-
Mabkeme mDrura zaman olmadt- balda Anadolu tabYillbnın ... 
tına karar yermİf, duruımanın bepab olarak dDşmeal llzerine 
devamı nisamn OçOne bırakalm ıtır. Maliyece tedbirler alınmıtbr. 

~~~~~~~~~~~=--~--~...:..:..~'...--~-=--~ 

Yunan Artistinin Kaçırdığı Kız Dün 

Bununla beraber burada 1enl 
mal6mat •• tafıillta intizar olua
maktad.r. 

Babasile lstanbula Döndü 
Artlat M. Pa~aala . Yunanist.na ka~a ı M. Şorun •ekilioin ı&yledijine göre M. Papaa, M. 

Mle. Şor dDn baba~ale bırllkte latanbula ıelmı1t ~ra 1Dllracaat ederek bftyllk bir meblag mukabl· 
Ye11lk6yde trenden anerek otomobille Pugalbda liade lrıza terk•decejinl bildirmit. fakat bu talebi 
akrabalanndan birwnin evine fitmltlerdir. nddedilmiftir. 

Matmuel Şorun geleceilai haber alan birçok Matmazel Şor lğf al edildiğini •• M. Papaaın 
aile dostlan ve Matmazelin arkadqlan kendisini maceraperest bir adam olduğunu anladıjı için 
Sirkeci lataayonunda. Şitll de beklemifler, fakat aynldığana a6ylemiıtir. 
1ıelmediğiaıl g6rDnce d6nmllflerdir. Matmaıel Şorun Atiaaya kaçma11 hadiaeaf 

Matmazel Şor M. Papa1tan bOyllk bir para ubıtamızca da tahkik edilmektedir. Matmazelin 
mukabilinde aynldığlnı inklr etmektedir. Fakat ifadesi alın~cakbr. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 
Gaıetecl arkadatlardaa biri, lataabulda, ecnebi 

•• ... ·rabaı en çok aatu bir kiltlpbane eahlbl ile 
ıtSrltmüt. Kitapcıya moru1or: 

- Mealold H eiddf kitaplar ae al•bette eablaJor; 
bunları kl111ler abyor? 

- Fel .. fl e.arler hemen hlı HtllmıJOI· Bunların 
muaalllm Hilmi Ziya Beyden batka mOıter&.I rok 
tlbl- Tarihe alt kitaplar da cok aatılma• 

Bun'arna mlft•rial Met.met All A,.. Bey& T_,lb 
-kon,...•l ean ... ada Su•••t _. Hltltl•e Ulr epl kitap 

. 
fitti. Fakat •onra. durdu. Uaaalyata dair KlprGllaa
de Mehmet F11at Bey kitap ahr. Nadiren mGder..U 
Şe.ktp Bey ,arOnOr. DarGlfln'8nua d ter m8derrialerial 
flrmedha, tanımııorum- lçtimai1at bahainde Rua1a· 
ya Ye •o.yal ıme dair epice kitap aabhJor. Galataaa
ra1lılar •• diter •eafler banlanD karildlr. Fatizme 
dalr 1•rlne kitap alan Siit't meb'u•a Mahmut Beyle 
Bo'u •eb'••• Falih Rafkı Berdtr. Doktorlarcla çok 
kltNt ala., ralnıa Te•Bk Rem•l t1e1dir. D.terlerl 
d••amla mlft ... l•ia 4 .. ildlr-

I 

Sayfa 3 

r •• •• oz n ısa ı 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş-, 
tir. ~,....., ..... 

Dahili istikraz 
lzahnameler Bankalara 

Gönderildi ~ 

Anlrara, 19 (Huaual) - Dahili 
iıtikraza alt mukaYele Maliyfl 
V ekAleti ile Merkez Ban katı ara
ıanda lmzalandığmdan kayıt mu
amelesine ait izahoame hazırla

narak bankalara glnderilmittir. 
lzabnameye g6,. kaytt 1 ni

sanda yapılacak •e tertipler A. 
B. C. iamini tat1yacakbr. Her 
tertip 20 tahYile aynim thr. Tam 
tahvil 60 lira itibari kıymettedir. 

A tertibinin bir tahYili 19' 
liraya satılacaktır. Diier tertip
lerin ihraç fiab aynca tHblt 
edilecektir. Her tahTilin bir lira 
ktymetli 20 kuponu olacakbr. 

Kuponlann faizi her aene 16 
nisanda 6denecektir. Her un• 
verilecek ikramiye qaiadak' 
miktarda olacaktır. Bir tane 
30,000, bir tane 15,000. llç tu 
llçer bin, bet tane 909, 289 tane 
120 liraı.lr. 

ikramiye adet n mlktarlan 
her Mne ayni olacaktır. lzabna
meye tah•IUer için 20 M...Uk bir 
itfa f llm raptedllmiftir. 

ncir Kahvesi 
incir kalaYeli yapmak tp. 

phrlmbde acılan fabrika Uk 
olarak la,Uter•J• kah•• ibracana 
bqlamıtbr. A..,.,.c1a eenede 30 
milyon kilo incir kala...t ..n .. 
clilmektecllr. 

Kısa Hizmetlilerin Maaıı 
Ankara 19 (HUIUllJ kıaa hiz.. 

mete tabi .olaaı .. a kit alucla ... 
bit olarak ifa ettikleri hizmet ..,. 
na11ada memuriyeti ..Uyeleria
dekl maq farkı memm bala .. 
daklan daire taraftndaa W...e-
cektir. 

lı Bankasının Temettuu 
Ankara 19 ( HUUll ) - lı 

baakua bir nlaaadaa ltibana 
ylbde 8 temettu daptacakbr. 

Harici Ticaretimiz 
Harid ticaret mllmeulllerilnds 

lktaaat Veklletinin dayeti Dzerlae 
memleketimize gelmektedirler. 

Mtımeuillerimb gelince lktaaat V .. 
klletinde toplanblar yapılacak. 
harici ticaretimisi tanzim edici 
kararlar almacaktır. 

Almanlar T ediyab Kestiler 
Berlin, 18 - Alman hDk6-

metl ÇekoaJoyakya •ya tediyat 
yapılmumı yuak etmiftir. Ba 
karar mezk6r memleket tarafın
dan Almanya'ya tediyat yapalma
aanı yasak lçia ahau tedbire 
kartıhktar. 

İstanbul Maliyesinde 
Tetkikat Yapılacak 
Maliye Veklletl Mubuebel 

Umumiye MDdOrD Faik, Varidat 
MüdOrli Cezmi, Para tfıerl M~ 
dDrn Salibattia Beylerd• m~ 
rekkep bir heyet latanbul maliye 
devairindeki muamellh tetkik 
etmek •• bam firketlerin içtima
laranda bulunmak Dıere lıtanbula 
gelmiılerdir • 

Talebenin Kararlan 
Yllkaek lkbaat Ye Ticaret 

mektebi talebeleri din bir içtima 
yapmıılar, mektebin idare Y• 
ders ıabalanncla buı mllhim 
ıalabat yapılmuana, den pro
gramlannan değ;9tirilmeline, buı 
denlerla k,aldınlma11na ft ba lm-
1U1takl raporlana Maarif Ye lktt
nt weklletı,rm. . ılllıade~ 
karar •erilmiftir. 



Meınl~lcd Manzaraları 

Nazilli'de 
Muhtar 
lntilıabatı 

1' 

NuWi. (Huaull) - Aaadoh. 
... her klylnd• ............ 
bir muhtar latihabe fuliyeti Yar. 
Bir .... ıenil. Adam& •• laare-
1ret•1 1ır11ea kir halla, ..ıaa. 
....-1aa baflayuaca birdea laare
kete ıeçer we ber klyla ha laU
bap lçiD cotar. tqar, reJİDl di
lediii sibl iatimale kopr. Ea 
afak bir klyde bile muhtar lati
hahı bir blditedir. Klylll hiç 
ol•nrıa iki ,.Uy• aynhr, mDca
cleleJ• bqlarlar. Hatta ba cidal 
bir ani k ptİD bir tekil ahr, İD
sibad tedbirler araretl hile 
h.111 olar. 

NazilU mmtakamcla Plribef, 
lt.ab.,S, l.abe,11 k6ylerl lati
haplan eD pllltilll olaa u,ı ... 
dir .... kO,lerde intihap .... 
hekkak birer laafta ara U. hirbç 
.W. bomlur. 

IC6y mubtarlanDID nzifelerl 
timdi ~ok p•Ddir. Om ,uar 
olmak ••htar .a.ak içim kAfi 
değildir. Muhtar hiç olma• Uk 
talllilW bitirmif ol .. hcLr. Bunun 
lçia ele kı, malatanm b0k6metia 
........ p fa1clala olacaktır. 

AUI takdirde k&,lllerl ba 
.. tilaap sDrtlltldnclea kartarmak, 
le bilen, ka,ranaa menfaatine 
kendi ...ıaatial feda edea 
_.tart. hlmalr kabil .ı.wı .. 
ıulttlr. ADI takclrde h W 
hl,le deftlll edip pdecektlr. 

Nazilli'de 
Köylere Yapılan Telefon
lardan istifade Edilemiyar 

Nuilll (Haaml) - Ka,leda 
Wıh•krla ..w,. w k••.ı•a 
npb llrmal edilmİf ıibidir. Aa
eak ,...ı .. tM•t icabettiii ..
WW. r•rlmacLi ..._ klfla '
blliMtta ı.tlfacle ....... ld .. 
-..or oclumda duna telefoa 
••ld=eli toa topraktu honl
ed la, çlrlk pnk ~ 
lltifatle ..uıea tellerde lılr ...,_ .... ,......., .......... ... 
..... & ................ .. 
..idedir. 

...... lcia "" t.ıcı---. 
ka, mektebiae k...ı•-~ llatla-
- poata .. telır.f idaruiae 
clewedilmeli ~k fa,dah olacak-
tar. Çllnkll ba takcliıde muallim
._ •alda•,.. hat caYUffan ela 
..... t.Ueriae dal.ı bir ltlaa 
,W..:eldercllr. 

llu .. Delrımı Fabribsa1111 
IDfuaaa Bqlanıyor 

Nmlli (111111111) - Banda ... 
.. ....... HeD clolcama fabri-
ka se ........ ,. ....... .,,_ 
••enkbr. Mald,.ı• a..,.._ ............ .. . ,.,..... 
I' Pı•lıeolıliY. 

Maatya1da 
itfaiye Tepilib Kaw

wetlencliriliyor 
llalatp. (HulUll) - Ş.larla 

'*6a •fr•'Vl ~ .. k.-pi9' 
ten ~ fcia Wediye itfaiye 
teıkiltbna efJe yermekte
dir. lılewcat itfa..,. ft1•5tiain ik
ma.ti içilt ,enidea bir mot~p. 
bir de tahrip w uldiı• et-... 
bili ptirtilmif, ,.. .. ... 
4aha 7apdrn1fhr. 

MEMLE ET HABERLERİ 

Ozüm Ve Afyon 
Mallannı Satamıyan Ve iyi Fiat Bulamı

yan lzmir Tacirleri in Şikayetleri 
lmlir (Hamal)- tik fiatla lllttl-

• 
incir 

Oznm tkcarlan, •'* .....U. kar-
bonada kencll p ls...,a kal.-
aralarında bir ucajmı ileri ıO-
içtima akdetti- rlyorlar. 80,els 
ler. Ba lçtimaıa tGccarlar, 1er-

( 
mayelerll. afyon 

mequa llz&m birlit• ltfrak 
fiatle~İD ) cin- etmek°: .e:a .... 
flldOgO meıelell bet teıiı ettik-
idi. Ba ....._ re- lerl alıcı firmalan 
koltenin sok ba birlite ciro 
kunetli olm• etmelr lli,.tiacle-
OzDm Satlerlnde 6. lsmir afyoa 
mDtlüı bir mkut ttlccarlUllllD bu 
huni• &•tireli. teldifleriıaia lk-
Dolwa ........ bMI Veklletl 
ya kadar olan lzmlrln nen. fnclrlerl tarafıadu kalaal 
OzDmlerfn fiab 14 • 14 bvçak 1 ane çok u nparq aldıldanm ecfflmedltl de llJleolyor. 
kunlfh•. MO.talısilin •• tnc~ U.rf alrmektedirl•. Amerika'da K_. ............ ., ••• 
ların e&.ide me•cut olaa lzlhnle- (BiKlit) mlll••ul bu aene ı... Şelarimis k.,..eaı.I, .. ı,_ 
rin lnhiaarca mlibayauı tllccarlar men biç incir çekmemittir. nada 200000 lira arma1ell bir 
tarafından nrurl t~illmekteaır. lncirlerimizf daha iyi fladarla kooperatif teaiıine karar ftl'lllit-

Eter Mbkirat iur idaresi •atmak için ar CI dnletlerle .... !erdir. KereıtecDer. her tlirlO 
pl7.-clan lzlum almaua, gele- !atmalar yapmak icap etmekte- lhti)'açlarmr •u birlikten temia 
cek MD9 izim fiatlerl ha ııeneld clir. 8-d• '-ika iıııııeiwleria de- edecektir. 
fiatlerd• faz•-u ublamaya- a. IJI iflı•meli w IIlcir ma.tala- .............. , r • .. 
cakbr. Banan daha feDUI, fiat- .U. IKir1etl dllllere tefrik Maaifaturecalar da bir Wrlik 
ierin niıbetm bir .. kilde cltlfklla etmetl lbnncbr. MlataWie ID- telia etmlılerclir. lluifaturacılar 
olmam, tlccarlaraa Alhre •t.ı cirlerl tefn1r maedea pi1ua1a birlili. LaDir maaifaturacduıam 
,.,..... mniclr. Awapa tlo- ...ıret.- hadi ale11dne pil- lmkakua n latelderinl :rerine 
rarlan, mahıulll acm elde et- malrtacllr. fam. me.rafala laalll ıetirmek için daimi bir .. kDde 
mek lçla aliwe IÜll ıapmalctaa için ciddi tedbW. "ittilau etmek faaliyet pterecek " Awnıpa 
kaçmacMıl& icap..,_. tllccart.le t••• h•lla W.. 

ucaldtr. ....... 
Lıclrdlerin dertleri tamamen 

ayn mahiyettedir. Ba RD• 1etl-
.- llldla. • ··- .. 1 ., 

ol•ılde l.nW, b••• • 
mlataND, ne ela tlccar ....., ... 
dejilclir. ÇD..ı.ı liatler '°" dl
flktllr. 

TllccarLtr flat cllqkDalltDne 
Hbep olarak, Amerikadu ha 

Gemlik'te 

..... 
Ankandaa ebecl• aoe he

berlere ._..... afJoa ticareti 
memlel.t ast" .. _,, ..... 
lacak; AuwpaJ• ,. ... ak lln-
c:at Ww ................ . 

la .... IJ ... H ..,_ llo-
~ tarsl:v' .,. ~ 
detiıWir. 'hw= .... afJ"a•• .. 
ıeldlde p ... et..,nıllal • ~ 

.. .. ...... 
Ea tama ... aenl t.afmdaa 

bir .... lmlll.a t11hi• -... 
Yelik"I*• • h 1

11\1 il t.fWI 
edec.k .._ fa'al ı.,.t. • ı 1• 
... Wr ....... leli.... ,..,. 
.. ktaclar. Kalıba. J ' m ._. 
U,. 1ıp1ılf• M' ı«hlk
t.llr. - Aalnln 

esizlereKu

' 
1 

llctuat 

Dalı ili 
lktısat 
Haberleri 

ı: 

Türkiyenin Oç Snelik 
Harici Ticareti 

Yı.-... ldat1atlldere ... ..._. 
.... d ..... 1BJ ........ 147,SV.'JUI 
11ra1t1r, aan •• 12l,6l8,8U 11r.w. .. 
19.l.1 .. ••m •..• mal ...... 
" bana ••ltaall lfBI 4a 111,451,311 
il.abis, UDi de 121.214,807 llrahk .. 
um d• IOl,305,859 lırük •al .... 
e4ilmlftir. lthallt 'ft U.aeat •h .. 
..... ıs HQO ....... o14ak~ 
aı.,w.m. lkea 1931 ..... _. 
tatWkiaa ....... k• ... Jaat._ 
U. luı .. a teltft eclll• f " ıaa 
ım ..... d. ... oa bet •• ,.. 
•ntıs Pml il .... - ...... 
leblmlse bir fark ka1dedll•elr ... 
........,. ... teril•iftir. 

Tavakçuluk Kunu 
Ta•akçuluk enıtlteıa tuafuadaa 

martta bU kara •ı aeatı aiW baal
r-a alraat " baytar ••••,.lanle 
ka, maaUimlerf " ılmeadifer lata .. 
10• ••m•ları lçla •Jııea birer •J 
•lr••k lzen bi,. tawukçulak kunw 
tertip oluueaktar. Bu •••ti• .._ 
valrlt ka1llle..e te•ada bulu
maalUmler kl1lBJG ta•uk ı...ı ... 11 
o laetlaclen t•••Ü ecluekl~r, draat 
•• .. ,._ ....... ı.n da ha lua et.iMi 
... ' .... , ..................... clir. 
Hemea hemea her latu1oada tlaa..
difer memurlannıa bahçelerı n 
tavaldan •alundupdaa b-1u• 
kuraealdan fenni klmHI• dYUllMla 

ld klflllu lçla ...... ···-· .. 
caktar. 

ipek F abrikatörlerinia 
Mücadelesi 

Sua,t birlltiade tapluaa ipek 
...... et fabrika .. a.ri ...... 
ipek •naJll .......... Tl..t •.a.. 
• •••• : ..... ~ ...... ta ... _ .. ..... . .,.......,_ ........... . 
tetblrlul mGukere etml,ler ft ipek 
latl..W. latUu.a ~ koaa .. W. 
..... -- .ı.uak ............ .......................... 
.... .... kYI .... •tL-il ..... ....................... 
lkb•t Veklletlae mlı-•aaıta kMw 
nr ......... 
AMna'cla Zinat Kursu 
~ .. ••b• - ... , ••• ...................... 

airaat k.,. aplaak11r. K.ata ... 

Söz Derleme ip Alika 
Uyandırdı 

v 

cagın Bir kt ........ ....callk " ....... .... 
e ep ..................... .... ................... alt 

G..ul& (8-1.ı )- sa. ._. 
leme iti allka .,...c1tr.a bir fa. 
aliyetle Uerlemeld.edlr. Y-' bir 
çok ıtıze1 llzler bulumeqtar. 
Bunlarda• bualan plrir ı 

Şokı Fena· Huta toklattı. 
Emek : Gerdan. 
lmanm: Yatı s. •-• ,.,

alr • ya;.az peynir, 

Elif lmyruk: Bembeps. fabl 
kGJraiada t.k li,ab tlJ lda
-ıh•rda. 

GaYram ı Bir aewl bl,ak .,.. ...... 
Taralaa: Tahta parmakbls. 
"",..ı T.-kı.rı• .._.... ,.... , .. -. ....... 
rm: VGcatteld et kabu

aldln 
e.,..- 1 itil ltaakl .. 

Kal&f: Al.tank 1a ....... arW........... , ... 
Clyhınlll f 8 Ya"'*" 1<'9111-

111' Çafaffanlauyallk 
c., ... (Hu...1) - e.wı,. 

.,....u.ap11m" ... 1r 
p>aaklsm çaf11111alarım men•f. ..... 

Emre m-.Wet ec1..ıer1n _. 
.ıucLnlacall cleRalı.. .......... 

illa •••• fta. 

.................. 
E1Ws. CH ') - Flıı& ,.ea .............. ........ ...... -. ..... ı-.ı- • 

•• , bir lrfaa ................ --. .. _ 
Mmi• ..... '* bma+k 

153 talefMll orn melrtebla ...... 
ilk t+wnıı • Ya ••· llelıır 
tep t.U. ..,.d ... ... . 
olPwk ..... , .. "91d• .. .... 
keptir. llel&üfala ......... ..... 
,.a.ı • fmallti•elerl de ..,.. 
dar. Mektebe w •- Urfa. 
Dl,arbeldr. Siirt, ...... .... 
Bakiri. V-. a.,u.t, Ermr-. 
&rmcu, Lm. Amm, Şit' '--.
, .... , ...... ..., ... i ..... 
talebeler pim.idedir. Mektep 
.... mufl .... ft ll?ICle ... . ........ .... 

.... & ..... 
8a • .ıt.,ı .. ,.,.. .. ,., ................... 
- a. •zlııı•ı ...... ..._ _ • ....,. ...... .,.w...,.. 
~·--- Wr ....... laelıtebe daha ....... ,... Kimi-... •• • ..... ,... ... , ••ta 
mltkll, ............ ..,.. 
•kaclatlaw ........ .. 
lifl .......... Wr ......... .. 
JGrlar. Di1orlar. ........ ,.~- ..... 
tebl bitirea .. ~ .,.. 
ele hW "Ailwl•...U. AWI do_. ...... ~ 
ba klrpe cllmatlardu matl6p 
r•clrıw• alanmama11 ela bir 
..,..... - B. Turpt 

•anaelr.WS. llaf".ela •c•tlele 
' ...UUt. siral MatJ..ill kallaa.ı..aa 

clenl•I ffrilealdlw. Halis ... .. .................. -.... . 
Wleeekt:a. Ma· Ziraat ..._. ... 
alllalerlala 1aptıklara La letelJW. 
eichlea t•JADI taktlnl

0 r. 
Emlilı Banka• nın Yeni 

Şartlan .................. 
........... tial s-Jtletmeld. ...... 
...... • • ..,..... ,. biJilk , ... 
tbmlu J•pmıp. Buka IMyetl ... .. 

•. ,.. ..... batta ~·--·· ........ .. 
.... , ........ a W...•el•r .. 
,. F ..... t.Llare •eellal 
,.,.,. ..... k ...... elik ... ... 
......... tıırltlk ........ .., .. 

MilletlleelW - .,._ 
bbal ed.lrrlf lılır ~la llali,e 
v ............ MI .. 
llru .................... .. .ir ... ,.. ... • . ... " .... ,.. ••• Wr•·· ........ _. 
ebea ,... • ..... silll .... . . ...,.-ak ......... ... ......... - ... .:. .... .,.. •Jlli ... ... ...................... ... 

lptdekl ...... . .._ ...... ~ ............... .... 
,. .... ....ıidl ..... ,...... 
'" k•••aroa• Jilacle ,..., .. lacllrll
.... a .. tile althfl bnrnı t.l,tla ........... .,... .......... " ... 
••• tatlıllıd ... ±d• ... ..... 
..................... w, ... .. 
ta ,....... .UC.11 .. do --ur .... ................. .. ..,.. ... . 



, 

19 Mm SON POSTA --=-=-==============-o 

( Sigasef_!lemi l 1 

• 
lngiliz - Rus 
Meselesi, Dan
çigdeki Vaziyet 

BABİC:I TELi AF A 

• n 
Ya Vaziyeti zaten bo1:ukdüzen 1riden 

Aınupa d rliğ ni, son günlerin iki 
bldiıed bilıbütün karııtardu Sovyet 
Rusyada yapılan ecnebi tevklfatı, 
Dançig civar.na Lchlileri.n oaker 
~ıkarmaaı. 

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

fngiliz • Sovyet Ruıya arasındaki 
Hele, oa tevklfattan doğUyor. 

Tevkif edilenler, Meıropotitan V.ker• 
lı ' mll lngiliı e,ektrik kumpanyuının 
Monkboun iı mli mOdürD, Thornton 
namındaki müdür muav:ni ile mil• 
hendi• Cuahny Ye fen memufu VI ıl• 
ilam Mac Donald•dan ibarettir. 

lngıliz Plinı Umum ·yet
0

le yi r<arşılanı
yor Fakat Fransızlar itiraz Ed·yorla 

Roma 18 _ lngiliz Başvekili ı Amerlka'da ban· _ tl. 
Bunlardan l.etk• ayrıca d6rt SoY

ret tebaası Ruıla bir de Litvaoyalı 
ıakayı ele nrmitlerdir. Tnk.f edl· 
lonlerin evlerinde arattırmalar ya• 
pılmıt ve iddia edilditine rBre 
mQhlm bazı kitıtlar balunmuıtur. 
Bu bldlıeyi haber alan ln~llz Se
firinin yapbQl teşebbOH, SoY)'et 
Hariciye Kom Hrlitl • aıeaele ila 
alikadar olunacağını ., blldirıniıtir. 
Sefir n, bllkQınctinden aidatı ve bu 
rne elenin iki devlet mOnueb~tı llze• 
wlnde muhlm tnir yapacatı beyanıle 
r•pllğı ikinci lf'tebbüa l• beklenen 

M. Makdonald ile Sir Jon Simon ~alaran bir mllddot ~m -'4l. 
I . I d' ıçln mor toryom rS -

bu aabah buraya ge mq er ır. llAn etmeleri, halkı ~ --· 
M. Musolinl bugün M. Mak- çok mOtkfll nıl- ' ~ ,. Jl -

donald'la Sir Jon Simon'u ka· yote koymuıtu. A· 1 . · · :::-- -
bul edecektir. Ôğle 7emeğini hm eatım o günler- ' 
beraber yiyeceklerdir. Yarın de adeta yapıla· 
öğleden ıonra gUrüımeler ba'9 mamııtır. Ba~ı nıfl. 
hyacaktır. Akıam İngiltere •e- ~sseaelerde eıya 

f b • d b" • f .1 utııı mubadele su• aret anellD e ır zıya et verı o- til 1 • re e yapı mııtar. 
cekhr. Bu bal gueı.. 

Roma 18 - M. Muıolinl Ierde bir bayla 
Fransız •efirinl kabul etmiştir. tuhaf tıkratarın ra-
llaıyanıar pllnı iyi karfıladı zılmaıına sebep ol· 

Roma. 18 - ltalyan efkan o.uıtur. Bir Amo-
eticeyl vermemittir. 

* Dançtg b'diıeat ou-1ur: Dançtr 

umumiyeainin Makdonald pllnı rikan mluh gaı .. 
karıısında almıı olduğu vaziyet teal gOrdu"onuı. re .. 

• mi yapmııtar, 
tehrj, muahede l e Almanya'daa ay
nlmıf n Cemiyeti Akvamın biaıaye
ıiodo aerbeat bir ıeb r hsllno kon• 
muttur. Bu limandan, Lch"•tan, tran• 
ıit eşya iç 'n btıfado eder. Fakat 
ıon umanda yapt tı Gdııya limanı, 
Lehlatao'ı Lu Umana muhtaç olmak
tan kurtarmı~tar. Fakat Dançig, 
Almanya'yı ikıye ayarar. Şarki Pruıya 

bir " Hayırb&hane bıtaraflık " va• Bu resimde, bir 

ıiyetidir. znrafa ile bir aog.uır Amerlka'd• dolar buhranı 
ltalyan efkln umumıyesl sa• h4n dolabının mllbndoleıl görUlmekted r. 

ona verilen aerbeal tek 1 ile Alman• 
ranın diter kıaııularından tamamen 
parçalanruıt blr vaziyet• rirm'tfr. 
Bu f '!lb r, Cem yetı Akvamın bir ko
miseri YO teh r halkından •eçilen 
bir Ayan meclııi vuıtuile idare 
olunur. 

Şehrin c 0 Tannda Werterplatte 
enılen bir yarımada yardır ld Leh-

lilerin burad• bir mOhlmmat depo
ları vardu ye bunun muhafazuı için 
dokun nefer bulundururlar. Son 
A ' man vukuatını bahane eden Lehiı• 
tan, buraya. mitralyoı YO bombalar,• 
mücehhez ıki yüz aıker tlSndcrmiı 
Ye mevcut muahedeler ahk&mına 
bozmuıtur. Dançig ,cbri de bu ha· 
reketi, Cemiyeti Aknma tlklyet 

tmi,tlr. Eter, Leh ahn, aakerlrr nl 
seri almazsa, Comiyetı Akvam, ç D• 

Japon meaelulnde ol dutu S .bl ikinci 
bir manni mağlubiyete u~nyae1ktır. 
Görülüyor k•, • on çıkan meıelelcr, 
mevcut olan arao üıcrino lliYe olun
makla, duyulan ııkıntıyı azami had· 
dine çılcarmış o uyorlar. - Süreyya 

rih bir vaziyet alarak, M. Muıo
lini ile M. Makdonald arasında 
yapılacak glSrüşmeler neticesinde 
h&sıl olacağ·nı tahmin eylemekte 
olduğu imkanlara bozmak tchli· 
kesine maruz kalmak istememek
tedir. ltalyan efkarı umumiyesf. 
M. M&kdonald'ın beyanab ilo 
Muıolini siyasetinin nmuml prcm• 
ıipleri aras ında mevcut olan ben
zeyiıi ehemmiyetle kaydetmekle 
iktıfa eylemektedir. 

Başka bir tabirle ltalyanlar, 
lngiliz Baıvekilinio ıöylemiı oldu
ğu nutkun umumi ıiyaıele ve hll
tün memlek"tlerin menfaatlarına 
hesaba katacak umumi v• hüyilk 
bir uzlaşma hareketinin zaruri 
olduğur:a dair olan kıımma ehem· 
miyeı vermektedirler. 

ltalyanlar, aaıl ailiblrı bırakma
ya dair olan kısmı anknt ile i .. . 
çiıtir me ktedirlcr. 

Muahedelerin yeniden tetkiki-
( Devamı 8 inci sayfad• ) 
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İBT ·y AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahlt 
En ıon ~urye taraflarında bulun· Hastanede iken bana bu paketi 
duğunu bir ba§ka ihtiyat zabitin verdi. Eğer iyi olmaua bunu 
den duymuştum. lstanbulıı götUrDp ıiz:e vermemi 

M.Harekenin Dmltılı gUnle-- ıöyJedi. Alil ihtiyat zabiti bu 
rinde tekrar gaı:eteciliğ• dön- tafaHitı verirken g&zlerl dol-
aınıtnm. Burada yine düımnnla muştu. Sesi titriyerek devam 
carpış yorduk. Bu ıeferkl mUca· etti: 
dele kalemle oluyordu ve lngiliz - Zavallı Cevdetl kurtara• 
Fransız aansUAı •aziyete hlkimdi. madık. Ricat esnuında hastane-

İfte bu sırada bir gftn koltuk ye hUcum eden Araplar blltlln 
değneklerine dayanarak matbaa• yaralılarımıa aibl ODU da han-
oın merdivenlerini zahmetle çıkan çerlediler. 

bir ihtiyat zabiti bana bir kUçllk Dişlerim ldlitlenmiıtL 
paket getirdi. Bir ıey aöyliyemiyordum. 

Şam civarındaki aon muhare- Gözlerimin önllne Cevdetln 
belerde tayyare bombasile b~r mert, asil çebrcai gelmiıtL Genç 
ayağını kaybeden bu genç zabıt ve alil ihtiyat zabiti ümitsiz, 
yeni hastaneden çıkmış, beni ı:i• kırk bir aesle ıoo cUmlesini 
yaretc gelmişti. ikmal etti: 

K sa bir hasbıhalden ıonra - işte felaketin içindeyiz, 
retirdiği paket hakkında bana kimbilir, belki de ölenler daha 
ıu izahatı verdi : mea'uttur. Cevdetin vasiyetini 

- Son lngiliz hUcunıunda yapdım, bana müsaade ederaini.z 
mUIAzim Cevdet ağır yaralanmıştı. değilmi ? 
Oau nhmetle (Şam) a ıretirebildik. Alil ihtiyat ıabiU .koltuk dey· 

HitlercilerinRendeki F aa
liyeti Tetkik Ediliyor 

Yahudi Ve Komünist 
Gittikçe Artıyor 

Almanya' da 
Düşmanlığı 

Bertin 18 - Dahiliye Nazırı• 
mu " Alman parlAmentolarında 
artık hiçbir komlloist bulunamaz,. 
yolunda verdiii talimatın tratbikl 
Almanya'daki muhtelif hnkürnet-
lerin kendi teıebbüslerine bıra• 
k.lacaktar. 

Muhtelif bllkiimeUerln parlA· 
mentolar.ndan komünistler zaten 
çıkarılmıı ve uzaklaıtırılmııtar. 
Prusya' da komn0:istlerin Millet 
Mecliıinden, eyılet mecliı1erinden 
her tDrlD meclislerle klüplerden 
ve belediye meclislerinden uzak· 

neklerioe iltica ederek ayağa 
kalktı.. 

BUtnn bir harp neslinin ııb· 
rab na timsal olmuı gibi bakır 
rengi alan yUzUnde keskin ihti
IAçlar dolaşıyordu. 

Koltuk deyncklerinln takırtısı 
azala azala caddenin anrültü
lerine karıf tı. 

Cewdeto çok ac dun. 
Muhendiı Cevdet bllyllk harp

te iaraf edilen binlerce genç 
arkadq gibi memlekete çok 
yarıyacak bir varlıkb. 

liUynk harp nizamiye ıınıfının 
en genç ve dinç zabitlerini ara
mızdan ald ğı gibi ihtiyat ıınıfa 
teşkil eden muhtelif meslekler
deki arkadaılarımızıo binlercesini 
hennz i~ bayatana girınedeo sildi 
allpUrdU. 

ihtiyat ıabitl Ce•det bu bin
lerce gençten biridir. 

Mert ve temiz arkadaıımın 
bana bıraktağı paketi o sıOnkll 
heyecanla derhal açamadım. 
Gece •okakta İtalyan kara"olla· 
r mn acı düdük •eıleri çınlarken 
odama çekildim. 

içinden çıktığı mız bUyilk ha· 
ilenin bu acı hatıralarını içine 
dilştUğOmilı: elim bayatın ıatırap
ları arasında okumak bana çok 
aiır ieldL 

laıt rıhp çıkarılması haklunda bir 
emirname Deşredilmesi beklen
mektedir. Bu karara sebep, ko
mllniıtlerin deYletc karıı dOıman 
bir vaziyet almıı olmalarıdır. 

Almanya'dald muhtelif devlet
lerin mllmeısiller:nden mnrekkep 
olan imparatorluk Meclisi arblc 
bUablltüo mUtecaniı bir hale 
gelecektir. Çonkn bu devletlerin 
hepıinde milli hnkumeUer kurul-
muıtur. 

Varfova Yahudll•rln'n Prot•atoau 
Varşova. 18 - Yahudi tacir-

( Devamı 8 inci tayfada ) 

ihtiyat mülizimi milhendiı 
Cevd2tin bu hatıralannı bntün 
bir gece &lln doiuncaya kadar 
okudum. 

içinde öz yurt ıevgislnin, genç
lik heyecanının vazife vo meslek 
aşkının en temiz eserleri yaşa
yan bu habraları bir kelime ini 
bilo değiştirmeden naklediyorum. 

Üçüncü Kısım 
ihtiyat mülhimi (Cevdet) in 

defteri: 
"Vaicoda beı ih~iyat ııbili· 

ylz. Arkadaki kn kar kitilik ya
gonlarda efrat dolu. Tiren ha
reket ederken bu vagonlann ka
p:ları bağlanıyor, içeride ancank 
ı rtaırla durabilen aaker yalnız 
tavana yakın açılan parmaklıkb 
deliklerden hava alabiliyorlar. 

Tren çok ağar gidiyor. Kö
mOr az olduğu için yarı yarıya 

odun yaktakları ılSylenlyor. 

Vaıonun ateki kompartıman
larında ıivil yolcular var. Bir 
topçu binbat11ı mUtemadiyen 
uyku kestiriyor. 

Biz beş ihtiyat &abiU mllto
madiyen konuıuyoruz. 

MülAzim Kamil talim2ih ba· 
tıralarmı anlat ıyor. 

Zabit vekili Sezai biı u ke-

Gönül işleri 

Nişanlı ile 
Sinemaya Gitmek 
Günah Mıdır? 

28 yaşındııyım hayatt kim· 
ıem yoktur. Küçük esnafım. Müı· 
t::rilerimden bazıları beııi evlen• 
dirmek istiyorlar. Birisi 3 -odalı 
evle k zını vermek istiyor. Diğer 
birisi de taşrada benden h içbir 
şey beklemiyor ve her masraf 
kendilerine ait. Tahkikat ynphm, 
snna yaramaz dediler. Sebep 
olarak, evvelce nışanlandığ nı, 
nıtanlısı ile 1ıtanbula gelerek 
sinemalara ve otellere gittiğini 
söylediler. Bu bir kabahat mıdır? 
Maamafih kızı görmedim. Şimdi· 
ye kadar oık, ıevgi nedir bilmi
yorum. Evlenmek istediğim kızla 
mesut olmak için biribirir:ıizi bir 
defa görmek kAfi midir? Yoksa 
bir mUddet beraber yaşamamıı 
mı icnp eder? 

Fenerde: Yılmaz 

Bu mektupta beni en ziyade 
hayrete dUşüren taşralıların ni
şanlısı ile birlikte •inemaya git
meyi bir kabahat aaymalandır. 

insan niıanlııı ile beraber 
gczme:.c, sinemaya giımezse, nişa~ 
l lığ .o mana11 kal r mı? Niıanlı-
1.kta iki tarafın birbirini anla
maları için başka çaro var mı·ı 

Bir defa g8rO~erek e•lenmiye 
gelince, insan bir kadını bir 
defa da, on defa da '6rse tana
yamaı:. Dllnyada tanınmuı en 
gOç mahluk kad:ndır. Hiç kimse 
bir kaç tamıışmda kendi nika
bına çıkarmaz. 

Fakat bir defa görllf, ona 
kartı duyulacak heyecanı teabite 
kafidir. Bu görUı ıize onu 
aevip aevemlyeceğioizi anlatabilir. 

* Sarayerde Orhan Beye : 
Kız kanunen rDıttınO fıpat 

ed~cek bir yaşta iıe, üvey baba
ıını diolemiye mecbur değildir. 
Madam ki annesi de razıdır, o 
takdirde niklb dairesine t idip 
nikAb kıyar ve bir emri vaki, 
yaparıınaz. Evlendikten ıonra 
nasıl olaa ayra bir yu•a açacak 
değilmisiniz 1 

HANlllTEYZE 

derli. Daha talimgiihta iken ni
ıanlandığı ıevgiliıini geride b1-
rakhğmdan müteessir. 

Çok tUkUr içimizde ondan 
baıka kalbinde bir kadın göl
geıi taşıyan yok. Öyle zanne
derim ki bir tönUI macerasını 
yarıda b rakıp cepheye gitmek 
bot birıey olmıyacak.. 

insan neye yaoıın, ıeYgilisinl 
geride bırakhğına mı, kendisinin 
meçhul bir akibete gitliğioemi? 

Zabitvekili Se:ıai'nin kederi 
bizim taıkan oqemizin aruıoda 
erİ?İP gidiyor. 

Ben on ıokiıincl farka emrine 
verilmiftim. Fırkanın Gauede ol
duğunu lıtanbul'da iken haber 
aldım. Fakat meıhur Mıa r •efe
rinden •onra geri alınan cephenin 
muayye'I bir noktaıı yok gibi 
görUnUyor. Nihayet ateı hattını 
göreceğiz. 

Ulukışla'daa Toroalara doğru 
giderken tiren adeta piyade yn
rllylif ll halini aldı. Akıam Uzeri 
bir boğaza ~eldik, bu kOçllk bir 
istasyondu. 

Burada efrat vagonlanndan 
birinin yolda kapısı kırılar~k ıekiı 
k~inin kaçtığını öğrendik. Kaçan 
efradın Arap lrlundao o!dukları 
derbı.l anlaııldL 

(Atlaaı v&r) 



JI J-L1ünya Hadiseleri 
--.:------------------------.-
ilaç Yerine 
f(uflanılan 

Yılan Zehiri 
Bir mUddcttcnberi doktorluk 

1

/ . 8 . N Aleminde lehli· 
9 ' ır e- keli bir tecrübe 
t'ce Vereli yapılıyor. Fakat 

bu teşebbüs, denilebilir ki artık 
tecrübe sahasından çıkmış, mu• 
vaffokiyet veren bir mahiyet 
almıştır. Yapılan ve neticesi ga· 
yet muvafık görülen bu tecrübe, 
Çnğırakla denilen en mnthiş yı· 
lanların zchirini ilaç olarak kul• 
lanmak meselesidir. Bu tecrlibe, 
doktor Lenyel Lavastni tarafın-
dan yapılmıı ve ilerlemiı kanser 
hastalarına tatbik edilmiştir. 

Malum olduğu Uzere böyle 
bir devreye giren bir hastanın 
duyduğu ı z:ılar çok müthişti~ 
Bu ıızılan dindirmek, daha d, 
ruıu hastaya duyurmamak ı,.. 
ıimdiye kadar morfin kullan.l.• 
yordu. Fakat morfin, tesiri çok 
mu•akkat olan bir fllçtır. Kısa 
ıamanda hastanın bünyesi buna 
alışmakta Ye her zaman miktarı 
arttırılmak llzım gelmektedir. 
Bunun içindir ki Dr. Lavaatni 
Çıngraklı yılanların ıoktuğu has· 
taıarda bu nevi hissizlik basıl 
olduğunu düşünmüş ye bunların 
ıehirioi morfin gibi kullanmak 
mUmkiln olup olmadığını araş• 
brmıı ve muvaffak olmuitur. 

Böyle bir hastaya yapılan 
tırınga onda bir miligram nisbe-
tindedir vo morfine nazaran beş, 
altı gün b&stada hissizlik temin 
eylemektedir. Halbuki kuvvetli 
morfin şır ngaları, tehlikeye gir
memek şartile ancak bir günlük 
hiaaizlik yapabiliyorlar. 

• 
Yıl uğursuzun olduğunu söy· 

liven, her halde mübalnga 
--""!!İç_k_i--• etmemit olmak 
Kı k 1 gerek. ÇüokU fe-

aça çı arı na ahval, daha 
Kazançta ziyado iyi insan· 

ları müteessir ettiği bsldo bu 
gibilere bir şey olmaz. Son Ame
rikan pnra buhranında da, bu 
hal ıöze çarpıyor. İçki yaıakının 
kalkma1ile büyUk zararlara gire• 
cekleri zannolunan kaçakçılar, bu 
buhrandan iılif ade ediyor vo 
dehıotli kazanıyorlar. ÇünkU bun
lar, meıru olmıyan yolla,dan ka· 
aandıkları paraları bankalara ya· 
tırmıyorlardı. Devlet hazinesinin 
fU Yeya bu •uretlo bu paralan 
6ğreneceğini, ya vergi koyacağını, 
yahut ta bu lrnzanc.n nasıl temin 
edildiğini aoracağ na zannediyor 
Ye korkuyorlardı. Para buhranı 
birdenbire patlak verince, elle.-
rinde nakit para bulunan kimse
ler, aadeco bu kaçakçılardı. Umu.
mi parasızlık karşısında herkese 
yllkıek faizlerlo para verdiler ve 
milyonlar vurdular. Şimdi .. yıl 
uguuuzun " demekte haks.z 011 

oluyoruz? 

* 
Almınyada ıon hasıl olan 

hlikOmet değişikliği, bil· --------· Almangada tOn umu'lli hiz· 

Jd metleri Hitler fır-
ar11 k 1. . . • • asın n e ıne ver-

Değışıkl ıgı di. Bu mUna~e-
betle, bir ıehir belediye reisinin 
•aıifeıi batından bir az da zorla 
uzaklaıtmlması ve belediye hl· 
nas na cümhuriyet bıtyrağı yerine 
lmperatorluk bayrağının çekilme
al esnasında, poliı kuv, etlerine 
kumanda eden belediye reisi, 
poliı mUdürllnl\ çağınn ı ve Hit· 
lorcileri belediye dairesinden ç.ı· 
karmasını emretmiştir. Fak at onun 
bu emrine mukabil poliı mOdU· 
rllolln verdiği cevap ıu olmuıtur: 

- Sen çık dışarı! 
Ve adamın çıkışı o çıkıt oJ. 

•Uflur. 

MUŞAMBA 

Yenicami 
Bir Alış 

BEZİRGANLARI ..• 

Pazarında Yeni 
Veriş Başladı 

Fakat Boş Bulunursanız Vay Halinize! 

Asırdlde Yentcaml pazarının bugUntcU manzarası 

- Birinci lngiliz muıambaıı, 
on beş liraya ! 

- Bir tane kaldı, efendi •• 
Yar n arasan bulamazs n ! 

- S:ıde kumaşı yirmi lira 
eder. Evir çevir de öyle bak 1 .. 
Sırtına giyen bir daha çıka 
rnmıyor. 

Y enicami arkasındaki mey• 
danlıkta ayağı poturlu bir ada· 
mın etrafına toplanmiŞlardı. 
ln~)liı muşambası elden ele 
geziyordu. Bir ihtiyar, muşambayı 
gözüne kestirdi: 

- On beı lira çok.. On 
liraya bırakırsan alayım l 

Herif dil dökmiye başladı : 
- Muhayyer veririm, allab 

ıeni loandının 1 Beğenmezsen 
mal benim. 

Müıteri, bu ağ ılara gelmedi, 
ardına bakmadan yUrüyUverdL 
Sat cı ıesleniyordu : 

- On iki buçuk ta •erme
din mi? 

Müşteri linlin giderken durdu; 
UZ.ftktan iki elinin on parmağ.nı 
göstererek ı 

ıamba satıyordu, nereye gitti? 
Kimi omuz ıilkti, kimi mu• 

ıanıbacının gittiği istikameti 
şöyle yarım yamalak gösterdi. 

Kendi kendime: 
- Dur bakalım, dedim, bu 

muşambanın altından bir ıey 

çikacak!.. 
Sonra oranın gediklilerinden 

öğrendim: 
Şu birkaç gUndenberi, Yeni· 

cami avlusunda, yeni, yepyeni 
bir dolandırıcılık türemiş Fakat 
bunun dolandırıcılık olduğunu 
ispat etmek pek kolay deiilmiı. 
Çünkn, ortada kimsenin mü
dahale edemiyeceği meşru bir 
ahı vcriı var: Biri satıcı, 
ötekl alacı, zabıta, hangi hakla 
araya girsin? 

gönllllerfnl hoı edeceif ldmıo
lor de var. 

Böylelikle Uç lira bile etmi• 
yen kötll bir mal, arbr•la artırıla 
on beş, batta yirmi liraya çıkı· 
yor. Anlattıklarına göre, ıimdi· 
ye kadar Y enicami avlusundan 
muıamba alanlar içinde, bir tanesi 
yokmuş ki, karakolu boylamasın .•• 
Hepıinin ayakları ıuya eriyor
muş amma, it işten geçtikten 
ıoora. •• 

MuşRmba tahcılan bu fıi, 
gayet kurnazca idare ediyorlar
mıı. 

Şnpheli bir yabancı gGrdUler 
mi, muşambaya değerinden fazla 
fiat istemiyorlar, çarçabuk pazar
lığı uydurup malı ellerinden çıka· 
rıyorlarmış; ~aziyetl mtııait bul
duklan zaman da artık tutlura 
bildikleri aibl hareket ediyor
larmı1-

Argo dilinde bir .. mantara 
ba1mak11 •özü vardır. •on zaman
larda mantarın yerine; muıamba 
geçmiş. 

Bahar Geliyor 
Boğazı Göremi
gecek Miyiz ? 

Ha•alar düzelmiye başladı. Bahar 
çok yaklaştı. Her yazın arifesinde 
gönlUmden bir şey burkulur. içim 
yanar. Hiçbir sene baharda ıöyle 
doya doya gezdiğimi hatırlamı
yorum. Bize ne Boğazı görmek, 
ne Adalara gitmek, no de YalC>9 
vayı ziyaret etmek nasip olmıyor. 
Tabiatin gl1zelliğinden iıtifado ede
miyoruz. ÇUnlcU bu da bir para 
meselesidir. Şöyle Boğazda bir 
dolaıayı.:n demek avuç doJuıu 
paraya vabestedir. Vapur Ucrct-
lerini indirmek kabil değil midir? 
Kömtlr ucuzladı, ye•miye ncuz.. 
ladı, her ıey ucuzladL Vapurlar 
ucuılamıyacak mı? AlAkadar ma
kamlar ıimdiden tedbir alacalc 
oluna bizim 6.bi fakir fukara da 
bu babardaıa •• 7udan latifade 
edebilirler. 

Un'kapanı: Ali Fehmi 

Konya Ereglisinda Telefon 
Memleketimize beı ay evvel 

tayin edilen jandarma K. yOzbaıı 
Cevdet B. faaliyete geçerek kıııa 
ıiddetini gösterdiği z:aman bede
nen çalışmak ıuretilo en ufak 
köylere kadar ve bUtUn devairl 
resmiyeye ve hususi mllesseseler 
dahil olduğu bald.P 300 kilometr~ 
mesafeyi telefon teıiıatı meydana 
getirmişti. Bekçi tetkiUitı yapıl• 
mıı ve asayiş temin edilmiştir. 

Konya. Ereyllsiı Hacı Kanber 
Sıldollin, Omor, M. Arıt 

Edirne Kız Muallim Mektebi 
Edirncdo Sevidikfakıh mabal

leıindo Muhsin Bey gönderdiği 
mektupta, Edirne kız muallim 
mektebine .1on defa mudur tayla 

edilen Rebia Hanımın faaliyetindeıa 
ıitayişle bahsetmektedir. Mektup 
aabibi, kız yatı mekteplerine bun
dan böyle Darn:fünun mezuna 
hanımlarımızın mOdUr tayin edil
melerini temenni etmektedir. 

Bir Memur Hanıma T eşekkur 
Bir kariimizin bize röoderditl 

bir mektupta, Üsküdar eYlenme 
memurluğu katibi Leman H. ın 
müracaat aabiplerioe rBıterdlif 
kolaylık, vazifesini yapmaktaki 
intizamı takdirle kaydolunuyor •• 
kendisine teşekkllr ediliyor. 

- Nah, dedi, benden bu ... 
işine gelirse. 

Muşamba koltuğunda yaklaıtı : 
- Al bakalım... Kısmet se

ninmiş 1 Ben, bunu seferberlik 
zamanı elime geçirıem, zor ve
rirdim otuz liraya amma, ne ya· 
parsın İf yok !.. 

Bakımı, bu dolandırıcılık na• 
ııl oluyor? dUkkAnların tozlu raf· 
larında sanelerce kalan birtakım 
eski, moda11 geçmi' muşambaları, 
bazı açık gözler değerinden çok 
aşağı fiyatlarla kapatıyorlar, 
sonra, bunları koltukları altına 
ahp Y enicami piyasasıoa dökil· 
lüyorlar. 

Artık gelsin çene yarışı .• Mu
ıambayı baliı fngiliz malı diye 
tabii göklere çıkarıyorlar, dün
yada aç ık SlÖZ çok ta, sanki ka· 
palı gözlü adam az ma? Eski 
muşambanm isteklileri bir değil, 
iki değ;!... Bunlar çarçabuk ıa· 
tacının baş na toplanıyorlar. 

- Ulan, aç g8zOnU.. muıaı& 
baya bastırırlar ha!.. 

- Oğlum, ben muıambaya [ ı 
basanlardan değilimi.. Uflari, Cevaplarımız 
ıabıkalılar arasında •.k aık kul• ________________ _. 

ihtiyar, muşambayı arkasına 
giydi, u Nasıl yaraştı mı ? " der 
~ibi etrafına bakınıyordu. 

Ötekiler hep beğendiler : 
- Tıpatıp geldi.. Ôlçll ile 

yapıl!Sa bu kadar olur!.. dediler. 
Muşambacı on lirayı avucuna 

ııkııtırınca ortadan ııvı9mışh. 

Muıambanın yeni aahibi do Sul· 
tanhamamaoa doğru aiır ağır 
yUrüdü. 

Kalabalık birer ikişer dağıl· 
mıya baılamıftı. Aralarından iki 
kişi, konuıuyorlardı : 

- Yazık oldu be.. Keşki 
kulağ nı btikıeydik. 

- Nemize ldzım oğlum .. Her-
keıin ekmeğine mani olmak iyi 
ıey değili.. Elin fıkara11 var&ın 
beı on para kaz.ansın ... 

Bu muhavere olurken karşı
dan iki polis memuru göründü; 
yaklaı•nca acelo acele sordular: 

- Şimdi burada biriıi mu-

Al aşağı, tut yukarı.. Hara· 
retli bir pHarhk başlıyor. 

Satıcı, biç bu kadar mllıte
riyl bir arada görür de kendini 
naza çekmez olur mu? 

Hemen oracıkta, kendiliğin-
den bir müzayede ka ,. ısı açılayor. 
Muşambaya pey ıllreo ıUrenc.. 
bu pey ıUrenlerio içinde satıcı· 
nın ıöz birHği edip, ıonradan 

-
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lanılmıya başlamıı. 
Muıamba ıatıcılığı perdell 

altında Uatll kapalı de-Yam eden 
bu yeni doland ncıhğıo adı, mU
ıaycdecilik.. fenada değil hant. 
malumya işe yaramaz ıeıyler için: 

- Artıranan ilıtünde kalıyor! 
deriz. Bu muşambalarda öyle. •• 
Artt:ranın üıtünde kalıyorlar. 

Bununla baraber haber nre-
yim ki, müzayedeciler meydanı 
eskiıl s;lbi boı bulamıyorlar. 

lıtanbulun uyanık zabıtnıı, bu 
dalaverelerini de çaktı. Sokakta, 
ne müzayede yaptıracak, ne mU
nakaaa.. her ne kadar aatıı Hr• 
bealle de lıia içine aldatmaca 
karıımamalı ..• 

Bu müzayedeciler, mal değil, 
kötO hllnerlerini aatıyorlar; tavcı· 
lıktan, manitacılıktan, mantarcı
lıldan, papelcilikten •onra mUza
yedecili.t... Ey Anadoludan lıtan• 
bula yeni gelen temiz yürekli 
insanlar! 

Benden söylenıeıi: 
Ayağınızı, denk aJın.. 

•* 

Ankar.ı'da Ali Vehbi Beye: 

Belediye büyUk bir iıi baıar
maktadır. Ankara'da yepyeni bir 
şehir kuruluyor, Herhalde kaldı
rımlar da yakında yapılacaktır. 
Betbin olmayınız. 

* Mümtaz Beye: 
O ılitun kalem sahibi bir 

mlltebass!S tarafından yazılmakta. 
dır. o antunda meığul olan 
muharrir, bah.settiği mevzuları 
iyi kavrıyan ve onu iyi tetkik 
eden bir meılektaştır tereddllt
•lbçe itimat edebilirsiniz. 

• 
Oanan H mıma: 

Sorduğunuz kırallçe geçenlu
de evlenmiştir • 

• Fındıklı'da H. Nejat lmı.aatlı 

mektup Rl'ıı,lereo karle ı 

- Sinem• artisti olmak Uıere 
Niıantaıında lpekfilru ıtUdyola· 
rına nıüracaa.t •diniı. Şiire lıtl· 
dadırua Yardır. 
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Dünya Matbuatında Bu Sayfada Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro· 
},,nur Ve Eütün Dürya 
Matbuatını Size Gef rir. 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Merak1

1 Hikaye, Yazı Ve 
Maka e!eri Bulacaksınız. 

& 

r 
Doktora Para Yer· ne 

Yumurta Veriyorlar 
l 

Hem Tren, Hem Otobüs, Hem Tayyare 1 
--------------------------------- Kunduracı Kulağını Yerd 

Görünce Şaşırmış 

Amerikada hrampa usulll 

bayi~ ilerlemiştir. Köylüler şehir
lerde kendilerini doktorlara te· 
davi ettirdikieri, dişçilere dişle· 

rinl çıkarttıkları zaman para 

yerfno yumurta, tavuk falan 

ödemiye başlamış1ardır. 

Geç~ndo köylilnUn biri, ço· 

cuğunu doğurtmak için şehirden 

getirttiği bir do':tora parası ol· 

madığı için doktor Ocretinl yu

murta olarak ödemiştir. 

Bu aayede doktorlana " 
dişçilerin eskisine niabetle daha 

çok iı yaptıkları aöylenmektedir. 
Amerikada blr mnhendtı otob01, tayyar.• •• trenin ya11flannı bir araya toplayatalr, bayle J9PJ•nl 

bir nakil vasıtası yapmııt r. Bu araba alomıoyomdan yapılmıttır. içi çok rabatbr. Ra1 laUbade aldoD 
bir otobns gibidir. Kasabalar araaanda iılemek l1zere tecrllbelerl 1apalmıtbr. 

Viyanada bir kunduracı yol
da giderken bir kulak görm 11-
Eğilip kald rm f. DtikkAn n t ge!
diği zaman bulduğu kulağı dUk
kAndakilero göstermiş. Fak at 
dükkAndakiler kunduracm n ku
laklarına bakmı~lar 'fo ıülmiye 
baılamıılar. 

Kunduracı fOphelenmiş: Elini 
kulağına götürünce elindeki ku· 
lağın kendi kulağı olduj'unu 
anlamıı. 

Filhakika kunduracı o gtın 
k8ydea gelirken ıouğun ıidde
tindea kulaktan donmUJ ve yere 
dUıea kulağının kendi kulaiı 
olduğunun farkına Yarmamı• 

Kızıl Rus Ordusu Yaz Geliyor Doktorların Reçeteleri Değişiyor 

Kııılordu, r•çen hafta teıekkOIOnOa onbeılnd yılını tea'I et• Yas geliyor. Kadınla?, buhran 
mlştir. Yukardaki resim bu teı'it merHiml eınaeında alınu ııhr. falan dinlemiyor, hazırlanıyorlar. 
Ruı ordusunun baıcrl kuvYeti 500,000 dir lıte ıiıo bir yaı kıyafeti. MO-

• kemmel değil mi? 

Kızıl Ordu ihmal Edilecek Kuvvet Değil De::::; •• 
---- unganın 

Cenevre'de Avrupa devletleri diğl ehemmiyetle cihan ıiya• G •• / 
.ıDya silahların azaltılmasını temin ıetinde kendisine mUhim bir En uze 
edecek çareler ararken Sovyet mevki temin etmiştir. Almanların D kf 
Ruıya'da kızıl ordu, teıekkUIO!lllD 1914 te ıefil küçUk ordular dediği o oru 
on beıinci yıl dönUmUnO teı'it Ruı orduları, bugün muazzam 
ediyor. askeri cUz'lltamlar haline gel· 

Bu hadise mllnasebetile Av· miştir. Ruslar, cihan harbindeki 
rupa Moskova gazetel~riode bazı batalar,ndan ders almışlardır"" 
dikkate ıayan yaz lara tesadüf lf. 
edilmiştir. Rusların Leningrad ıntakası 

La Franı Militair diyorkl: kumandanı Tb ukachevıky de 
.. Sovyet Rusyan n iktısat si- Kızılordu hakkında ıu malumatı 

rasetine uekadar düwmfl~ olursak vermiıtir: 
olalım, milli ml\dafoa kuvvetlerini " Ordunun haıarlığında en 
arttırmak için anrfettiği gayrete ziyade dikkat edilen noktalardan 
hayret etmemek milmkUn değildir. biri, kadroların iyi talim ve tftrbiye 

Sovyet Rusya, yalnız harp aa• görmesidir. Bu ıahada kızılordu, 
nayiini arttırmakla kalmıyor, fa· diğer ordulara nasip olmıyan, 
kat aakerliğin her eahaamdaki büyllk bir muvaffakiyet kazan-

mıştır. 
hazırhğ nı azami dereceye Yard.. BugOn ordu kumanda heyetinin 
nyor. Rusya bllkilmeti zamanın %60 ı fırkaya mensuptur. 
mana1anı anlamııtır, ve Cenevre- Ruıya'nın ıUratle aanayiler 
de cereyan eden aulh mUıakere- meıi, Kıı l(lrdunun da en ıon 
)erine kendisini kaptırıp bırak· fenni •a11talarla techiz edilmeıioi 
mamııtır." mümkün kılmıftır. Bu gUn Kızıl 

lf. ordunun ıon ıiıtem tanli ve 
Ere Nouvelle iıminde diğer tayyareleri .ardır. Ordumuzun 

bir Fransız gazetesi diyorki: hafif bomba ve istikıaf tayyare-
., Silahlanmanm milletlere yUk· leri mevcuttur. Kızılordu, bugün 

lemekte olduğu yükün ağırhğı ecnebi teknik ve Rus zekAs nın 
lb:erinde nekadar dururaak lmtizacile meydana gelen mibanıkl 
duralım, ıurası muhakkaktır ki vesaitle mücehhezdir. Bunlardan 
Sovyet Rusya Ordusuna ver- bir kısmı, ıUratlı tanklardır. 

Bu genç •e gOzel kadın Vi· 
yanada bir operatördilr. Meıhur 

Viyanalı operatör Ehrenıtein'in 

.. 

l~o~o, 
~ 

Hır mllletln doktora kendi laattuına ne ilAç •eriyor ? 

Amerika'da 
Ba11kalar 
Buhranı 

Ne91ork, 18 - Para ltlrlktl
rlcilerİll Bankalara yatırdı klan 
paranın yekdou 350· .COO milyoD 
altıa tahmin edilmektedir. B.a 
gOnden aonra para biriklinDI• 
ceıalaadınlacaklardır. 

Bir Suluel 

Vaılngton, 18- Flnt ...,..ı 
Bank mlldOrO bir tabanca kUrta

nile alo olarak bulumuttuı. 

Bir 
Vahşet 

NeYer1, 18 - Bir lalam ea
nller, Belediye mecllsl aU11nclaD 
bir ihtlyan yakalayıp petrola bu

lamlflar, 1akmlflar " HAra or
tadan kaybolmutlardır. 

kanııdır. Fakat ba kadını• ,O
aellitl fazla dikkati celbetmlt. 
ye kadın doktorluktan filme 
geçmiye mecbur olmuıtur. Berlla 
ıinema kumpanyalanndan biri 
ıtızel daktoru 16rllnce, onu bir 
defa aktriı olarak kabiliyetini 
tecrObeye da•et etmit •• kadın 
buna razı olmuıtur. 

Madam Ebreoıteln bir mDddet 
için doktorluğunu bırakarak bir 
film çe'firecektir. 

1 

- B r ı.,,, iz kulkatlrl -

Ana Evlat 
Ayni Sınıfta 
Talebe 

' 

Amerikada darGlfOnUD lalelM
linin yap •e .. nıfı 1oktur. Sınıf
larda ber Jaf lnaaaa raatıellulr. 
Hatta daha garibi ana Te baba 
De e'flldın ayni ıınıfta muallim
den dera aldıklan görUnUr. 

lıt• yukardaki relim NeyYork 
DarUlfnnununa de·nm edn bir 
ana ile e•lldın ayni ııoıfta •)'ni 
kitaptan hocayı takib•Uilderlal 
göstermektedir. ----

Açhk Grevcileri 
Bllkreı, 18 - Kluı haplıh· 

nesinde açlak ırcYl yapmıku 
olan 12 koınUniıtin bugOD ıreY. 
JeriDİD yediDd &llDlldür. 
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Kahraman bir Tflrkfln maceraları 

KIZIL KILIÇLI ASLAN 
~~=> 18 Yazan ; Ömer Rıza 

Aslan Seni Hapishane Nazırlığına 
Tayin Ediyorum. _İşte İrademi 

lren 
-1-

fmperatoriçe frenin g8fı0mde 
taııd.ğım gerdanlığı alıp aölllr· 
mesinin 1ababı idi. Onun nıdı. 
mesi sıerdanhğı getirdi 't'e bana 
Yerirken gOldO. Nedime kara 
ıözIU. zeki ve dirayetli bir kızdı. 
Adı Martina ldL Onunla bir 
hayli zamandır, dosttuk. 

Martina gerdaolaiımı bana 
azatlıktan ıonraı 

- Ogllıta ded~ gerdanlıiınııa 
iyice muayene etmenizi emreUL 
Taılarm doğiıtirilmediiino emin 
olabilirıinizl 

- Ognsta, böyle birşey yap
maz! Muyeneye lllıum glSrmi· 
rorum. 

- Şayet Ogüstanın bu ger
danlığı takmasından tikıindiseniz, 
onun yıkandığını da ilave ederim. 

- Haşa, imperaloriçeden tik
sinmek aklımdan sıeçmezl yalnız 
Ogllsta, incilerini unuttu. Götll
rllr mUsUnUz? 

Hayır! 
Neden? 
Çüokll emir almadım! 
Bunlar benim iıime yara-

maz ki.. •• 
- Nasıl yaramaz. Bunlar dOn

ranın en nadir, eo kıymetli io
cilerindendir 't'o bir hazine deie
rindedir. Sakın kaybetme! 

- Peki! 
Martina, çıkıp gitti. Ben de 

ıerdanlığımı tekrar taktım. 

* Bu bAdiaeden ıonra OgOstayı 
birkaç hafta görmedim. Onun da 
bana pek görünmek iıtemediğl 
belli idi. Nihayet bitgOn Martina, 
yanıma geldi ve imparatoriçanın 
lradeJini tebliğ etti: 

- Ogüsta ıizi huıuaJ daire
ıtne davet ediyot. 

- BnşUstOnel 
Nedime ile birlikte içeri gir· 

dik. Ireo yapyalmzdı. Nedimesi 
kapıda duruyordu. ilk dikkat 
ettiğim tey, lmparatoriçanın ger
danlığı idi. Bu tıpkı benim gır
danlağı mm eşi idi. Dem6k ki 
lparatoriçe, benim gerdanlığımı 
aldığı gece onu kuyumcusuna 
röndermi,, o da bunu yapıp 
e6nder niıti. Sonra imparatoriça· 
nın bilezikleri de, kemeri de ayol 
biçimde yapılmı~b. Ben bir feye 
dikkat etmemiı gibi davrandım 
•• resmi tazimi ifa ettim. 

lmpnratoriça: 
- Kuma ıdan Astan! dedi. 

ıuraya baki 
Şehre işaret etmiıti. Maksa-

dı, kollar ndakl bilezikleri i'Ö•· 
tvmekti. Sonra devam etti: 

- Oğlumun, yani imparato
run amcalara fU hapishanede! 
Haberin varmı? Varu neler duy
dun?!.. 

- Ognıta f Bıen bu ıebirde 
böyle ıeyleri dilıllnmem~yi dUıUn· 
miye tercih ediyorum. Dllşünilr
acm, aklımı bozacak iİbi oluyo
rum. 

. - Bu meseleyi dn~nnmenl 
irade ediyorum. 

- Ferman Ogllata 1 Bana ka
lıraa, - göı çıkarmak, dil kesmek 
çok büyük suçlardır. 

- Böyle mi dnınnnyoraun 
kumandan 1 Beo de b&yle dn,nnn· 
yorum. Demek ki isabet elmiıim. 
Martioaya ne dedim, biliyor mu
ıun ? Bütiln Bizansta bir tek na· 
musla adam var ki sözlln doğru• 

KADIKÖY 
HAVAGAZI ŞiRKETi 

Bu pazartesi rnno Hat 15 le K .. 
dıköyünde Süreyya Pata ı1nemuı 
aalonunda Yerilecek olan ameli y_,. 
mek ve paata pişirme deraine bütün 
hanımefendileri daYet eder. 

---------------------------
Bu akşam 21,30 da 

Büyük 

IKRAMiYE 
Opereti 

UMUMA 
Pazartesi akfamı 

Aynaroz Kadısı 

ls~nbul BRtrdlyqst 
ıehir1i°ya t rosu 

111111111111111 

...1 l ı 
lllllllll 

Çarşamba günü 
Anadoluya 
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Persembe: LUJ SINı:MAC, 
sene··in en büyük 

Fr ns zca filmi 

ALEMDAR'da 
M 

. \ 
atıneler: 2,~0· 5 g~ce 9,30 

Zaman mıı1ıı en buyJh filmi 

BO 
QUO VADİS •••• ? 

Ses 1i ve şarkılı fıiınıdır. 

EMiL JANNİNGS 
\e 20,000 f güran 

görülmemış muvaffakiyetl rle 

OPERA 
sinemasın la devam ediyor. 

ıunu, dOrllıtnnn ıfSyler. Şimdi 
beni dinle, ıayet. bu gözleriu çı
karılmasını, bu dillerin kesUmeıioi 
ben emretmiısem no dersin ? 

- Fikrimi değiştirmem. O· 
gllsta 1 Çünkll bu bllyilk adamlar 
hain•eler, suçlu iseler, onları cel
lida vermeli. Fakat onların g6z• 
lerini oymak, dillerini keımek 
rOnahbr, yazıktır. 

lren yerinden ııçramıt. elle
rini çırpmııtı: 

- No dediğini duydunmu? 
Martin .. I Bu aözleri imparatorda, 
nazarlarım Stavrokiuı Ue Setius 
do duysunlar. (Arkası war) 
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16 Mart Çartamba 
nkşammd,,n itibaren 

M A J İ K'te 
Her genç ve gı.izı·I kadıııuı muhakkak 

görece~i fılın: 

İÇİMİZ il EN 
Bi i i 

Mart 18 

M. Makdonald - M. Mu
solini Mülikatı 

( Baş tarafı 5 !nci 111yf ada) 
ne dair olan ye ltalyan siyaseti
nin temelini teıkil eden kııma 

ielinco ltalyanlar, M. Makdonald· 
ın bu ciheti nutkunda hatırlatmıt 
olduğunu kaydetmekte vo fakat 
bu hususta ısrar eylememektedir. 

Muaollni•nin Temaslerı 
Maamafih Musolini ile Macar 

hariciye nazırı M. Kanya arasın• 
da yapılan vo M. Makdonald'1n 
Roma'ya Yaracağı anda nihayete 
erecek olan görllşmelerin ltalyan 
tezinin bu noktasını aydınlataca
'ğı muhakkaktır. 

Şu baldo ltalya, Macariıtan 
ile arasındaki dostluk siyaıetini 
M. Makdonald ile mnnairaıa 
edilmeai lizım olan be' de•lct 
ıiyaseU ile uygun lulmağa buır
lanmaktadır. 

Sekiz Martta toplanan bnynk 
F a~ist mecliıioin içti~aından 
aonra neırolunan 't'O ltalyan ıiya
aetinin ıulhu ihlAl etmemek vo 
Avrup11nıo gerek ıiyaıoten vo 
gerek iktısaden ycnideu tenıiki 
için teşriki mesai eylemekten 
ibaret olduğunu ıöyliyen tebliğin 
M. Muıolini ilo M. Makdonald 
arasında yapılD"aaı mnmkDn ol
duğuna bllkmedilmif olan g~ 
rDıme, nazan ltibaro alınarak 
tanzim edilmİf olduğu unnoluo
maktadır. 

Amerika He.. Çareye 
B~f Vur•cak 

Vaıington 18 - Amerika, 
Makdonald plAnanıo kara vo deniz 
orduları kısmını kabul etmekte
dir. Vaıington'un iyi malilmat 
almakta olan mabafilinde, Mak· 
donald pllnınm hiç kimseyi t•t
min etmiyeceğl fikrine qtirak 
olunmaktadır. 

M. Ruzvelt'in etrafında bulu
nanlar ıilAhlım bırakma konfe-

ransım hali hazırın en mllblm 
beynelmilel meselesi telakki et• 
mcktedirler. Cenevre konferan
sının suya dllşmemeı:ıl için her 
çareye baş vurulacaktır. 

Pariı, 18 - Gazetelerin Jn. 
giliz planına lc:arşı Yaziyetlerl 
belli olmaya başlamıştır. Diln 
ihtiyatlı ııözUken gazeteler buglln 
açıkça plin ale1 hiodo vaziyet 
almışlardır. Gazeteler, logili:z 
planının Fransız emniyetini mu
hafaza etmek kayguıunu tama• 
mile glSılermediğini ve Franaadan 
iıtenilen f edakArhklarda emniyet 
ve dolayısllo ıulh yolunda tesirli 
bir hareket a6rmediklerioi yaz. 
maktadırlar. 

Jurnal iBZeteıl bilha11a Mak
donald projeıine itiraz etmekte
dir. Gazete, bu plAnda bUtOa 
memleketlerin ve bilha11a Fran
ıanın kuvvetlerini azaltmak •• 
bu vaziyetten lngiltereye meuf .. 
atler temin etmek düıüncesinl 

görmektedir. Mezk(lr gazeteye 
göre, fogiltere müstemleke zabı
tası bahaneıile hava bombardı
manları inhi1an ~ibi bazı imti
yazları kendiıioe alıkoymak iste
mektedir. Jurnal, lngili11 pllnın
daki rakamlan indJ bulmal<ta ve 
rekabetleri kızıştırmayı iıtihdaf 
eyledijinl yazarak bu rakamlarda 
merkez Ye fark Avrupasında 
F ransanın müttefiklerini ıilaluaa 
bırakmak emelini görmektedir. 

Romanya Ve Macarlalanın 
Vaziyeti 

Bükreı 18 - Romanya gaze
teleri yeni plioı mllsait bir 1u

relte karıılamaktadır. * Budapeıte 18 - Pllo 
mOıait ıurette karşılanmaktadır. 
Kabinenin fevkalide bir içtimada 
bu meaeleyi &örüşeceji ıöylen
mektedir. 

Hitlercilerin Rendeki Faaliyeti 
T_etkik Ediliyor 

( Baıtarafı 5 inci tayfada) 

ler birliği bir beyanname neşre
derek Alman yabudilerinin gör
dllklerl zulümleri protesto etmiş
lerdir. 

BUiun KomUnlatler Tevkil Ediyor 

Karlsruhe, 18 - Freyburg'da 
ıosyaliıt meb'uılardan biri evini 
aramak istiyen polis memurunu 
öldürmliştllr. Dunun üzerine Baden 
Diyet Meclisinin bütün ıosyaliıt 
ve komUniıt meb'ualarile, Rayiı· 
tagın bütiln ıosynliat ve komüniıt 

meb'usları, ve intihap listesinde 
iıimlui yazılı blltün komünistler 
tevkif edilmişlerdir. Bütün ıosya• 
list gazete "e mecmuaları yasak 
edilmiştir. 

Berlin, 18 - lkl komllnist 
belediye azaıı tevkif cdilmiıtir • 
LAypr.ig'in Hitlerci avukatları, 
Alman arkandan olm.yan kimse
lerin barodan çıkarılmasını lıte· 
mlştir. Bu taleple Yahudiler, ko-

mllniıtler •• ıoıyallıtler kut .. 
dilmektedir. 

Hltler MUnlhle 

Berlln 18 - Başvekil Hitler, 
tayyare ile Münib' e gitmiıtir. 

Ranstag Yangım 
Paris 17 - Rayıtag yangını

nı Hitlercilere atfeden iki lngiliı 
gazetesi bir ay müddetle Almao
ya'ya ıokulmıyacaktar • 

Ren Meeeıeel 
Londra 18 - Hitlercl mnfre

sclerin Ren'in askerlikten çıkanl· 
mıt olan mıntakasmdaki faaliyet
lerinin doğ'urmuı olduğu mesele 
tetkik edilmektedir. Resmi İngiliz 
mahafiliode, F ransıı sefirinin Ber
lin hükumetinde yaptığı te,ebb(l. 
ıfin nazikane mahiyetinden dolayı 
memnuniyet beyan edllmek· 
tedir. 

Alman Hariciye NaxırhOI 

Berlin 18 - Hariciye nazın 
Fon Nörat'm Vaşmgton sefirliğine 
tayin edileceği yerine de Fon Pa
pen'in geleceği ıöylenmektedjr. 

ıs...-~~~~--~---------------· M A J i K 'te: t;fanın muazzam şahJseri 

Y O R K (Bir Millet Yaratan Adam) 
Miimessili: W E R N E R K R A U S S 

~-----• 
0 

lıaveten: Radyo dünya ha\•a Hılcri -.-----ı~ 

Bütün ••hir G L ORYA 'da gösterilmekte ola~ 
~ halkı muazzam ve mOe11ır --

- Bildiğim tudur, Ogtısta J 
lmperakr, Bulgarlar taraf.ndan 
mağlüp edildiği için, aakcrlerin
den bir kısmı amcası Nikoforu 
tahta oturtmak istemi~ler, bunun 
üzerine imparator, Sczar Nikofo-
run gözlerine mil çektirmiş, kar- B~tG ıTTE HELM GİZLİ KUVVETLER 
detlerinin de dillerini kestirmiş 1.. tarafından çevrilen en son ( C ş b k i) f I imparator, böyle yapmakla asus e e es ı mini görmek t.izere ko;uyor • 

..._ ve en güzel film. Muganniye MABEL MA Y ve E 3 casuslar~nın meşkuk harekii.tanı 
I~ wi etmio ~uyor? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~• i~ae~nek~dı~ ~~~~~~~~~~ 
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İTTtBAT VE TERAKKİ 

Her lınkkı mahfuzdur. - Na•ıl tlold11 ? .. 

................................ N•aıl Yaıadı 1 .. 
Tt.frika No. 97 Nanı Ôltla? .. 

~\krabasını İpe Çekmek, Kurşuna 
Dizmekle Şöhret Kazanmışh 

Ba da ankarip görnlece- I 
ktir. Halen, vakayif ellmeye 
kapı açmak muvafıkı devlet 
Ye millet değilse, aabıkan be-
7an olunan eşha11 mllfsidenin 
def'i ve zati ıahanenin mevkii 
ıeref Ye fahrini tamamile muha· 
fazayı bugün pek müthiş olan 
cemiyet tamamilo deruhte ve 
temin eylemek ıarHle Meclisi 
Meb'usan n derhal küşadıoa talep 
eder; olmadığı halde vebal, uını.. 
emre aittir. 

lf. 
Bu beyanname fıtanbulda, 

Yıldız ıaraymda ağır bir darbe 
tesirini yaptığı gibi Selinikto bu
lunan tahkik heyetini de kıvran• 
chrmıya başlamıştı. 

Zaten Niyazi Beyin dağa çık-

ması bavadisile heyecan içinde 
kalan Tahkik Heyeti Reisi Mahir 
Paşa, Müfettişi Umumi Hilmi 
Paşa va1ıtasilo bu beyannameye 
do muttali olur olmaz; derhal 
telgrafhaneye gitmiş: 

( Bu vaziyet karıısında, bura
da tahkikata imk4o olmadığın-
dan, derhal lstanbula alduılma• 
mızı istirham ederİL) 

Dlye, Abdiilbamidin buıuıl 
tifre kAtibi Esat Beye bir 
9ifrell telgr•f yermişli. Fakat, 
Ahrmzlıkla beklenen ceTap gel
miyor, heyet azalua, endiıell aa
atler rcçiriyordu. 

Bu esnada, Yıldız aara1ıada 
kimaenin kim.eye bakacak hali 
yoktu. lı, bu yaziyete gelmişken 
blle, yine mefHdet ve jurnalcılak 
lıliyor, meı'uliyet pn1111 bunun 
omuzlanna yOkletilmek lstenilf.. 
1ordu. AbdUlhamide Yerilen jur
nallann milhim bir kasmı, ıera .. 
ker Ali Rıza paıa aleyhinde ldL 
Bu jurnalların meali do ıu suret
lerle hallsa edilebilirdi ı 

( Makamı 1altanatlanna, aabte 
bir 18dakatle merbut olan ıera .. 
lr:er Rıza Paşa kulları, lklnd ve 
llçUncO ordulan mektepli Ye mll
nevver fikirli zabitan ile doldur
muş, bu ıuretle nefsi şahanelerine 
karı• yapılacak ıuikutin esasına 
kurmuıtur .•. ) 

( • • • Erkanıbarplerin yazifelerl 
bOsbfttUn ayn olduğu halde, ıe
raaker Rıza paşa bunları tabur 
ve alay kumandanlıklarına tayin 
etmi1. bu ıuretle orduda teced
dtU ve lnkallp fikirleri huıule 

aıetirmiştir ... ) 

( ... Serasker Rın paıa an 
kutin Rumolide yedi buçuk fırka
nın içtima ~o ittihadına meydan 
ftl'miftir .•. ) 

Ciddi biç.bir mana •e maluat 
ifade etmiyen bu jurnaJlar, Ab
d&lbamldl heyecandan heyecana 
d&fUrlyor.. Bir taraftan, ikinci 
we Oçllncll ordudaki mektepli za-
bitanın adedi hakkında Serasker 
Rıza Pqadan ceheller ve def. 
terler isterken, diğer taraftan da 
artık Reınede ilk alevleri par• 
layan bu lhti!AI ateıini, hangi 
aadık bendesine ı6od0rteceğini 
dOşllnOyordu... Bereket versin, 
Selioikte bulunan Müıir İbrahim 
Pap bunu Abdülbamido derhal 
hatırlattı. Senelerdenberi mlifir 
-lduju halde fırka kumandanlık-

DördUncU ordu MUtlrl, Zeki Pap 
Ordu•wau tlddetH bir zapturapt alha~a buhmduranaş, ubltaaıa llJ•-' lflerle 

m•ııul oı.a .. aa kat IJJen meydan Yermemlfd 

lannda istihdam edilen Ye hal· fırka kumandanı olan birinci 
buki UçUncll ordu milıiriyetine ferik Arnavut Şemll Paıamn bu 
ha1ret çeken AraaYUt lbralaim la7ana butırmı1a memur edil· 
Paı~. OD ~et ana •••el, ordu ... ~. Diğeri de Şemıi Paıuın 
mllşırl Hayrı Paşanın vefab Oıe· hldı1e mahalline yetitinceye ka-
rine nihayet muradına ermlf.. dar, Mana.tarda bulunan Nazmi 
Rumelideki JnkılAp fikirlerini Paıanın kAfi derecede bit kn-
botmak için bir misli fazla maaı •etle derhal asileri takibe mGba-
vo beaapı·z bir hafiye tahılaatile ıeret eylemesL. Bilbasu bu ıa-
ordu müşiri olarak Seliniğe a-el· ilenin def'i için ordu m8fDriye-
miıti. Refakatinde kıymetli bir tine getirilen lbrabim Paıanıa 
muavini de vardı. bizzal iıyan mahalline kadar 

O da yaveri ııfatile ma... ıitmemesi İle, Dazan dikkati 
yetine aldığ•, oğlu kolağası N~ celbeden ayn bir keyfiyettf. 
rettin Bey (1) di. İbrahim Paşa, Bu taniy~lerin ikisi do, Ab-
Resnede Niyazi Beyin dağa çık· dDlbamidin ifıne aelmişti. Ş.mli 
t ğını mabeyne usulen ihbar Paıa, alaydan yetitaıe, cahil bir 
ederken, iki tavsiyede bulunmur- aıkerdi. Fakat bllnlclnn ph11na 
tu. Bunlardan biri, Metroviçede karıı olan 18dakatini defaatJa 

(lı Hazreti liOseyiı.'in g Omleti ile 
kıhçını taııdığı için, lıtiklAJ harbinde 
kend:siııe verilen her 'Vazifeyi bOyQk 
bir muvafraklyetle Ha ettiğini &anne
den, ve hatta .. kendiılnl (lzmlr fatihi) 

•nvaolle y:ıdeylf'yoıı mr.'hut Nurettin Pt· 

SON POSTA 
Y nmf. ~iyaal, Hnadi9 '" HaUı 

raıeteal 

ldareı Jıtanbul ı !'Akt 'lapttye 1 
Çatalçeım• ıokatı aa-

Telefon ı latan bul .. 8020a 
Potta k11t11aaı latanbal • 741 
Telgrafı latan bul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TORKIYI ECNEBi 
1400 Kr. t ..... 
7&0 .... , 
400 .. a .. 
tao .. t ,, 

l '2(.0 ltr 
t400 • 
800 • 
aoo • 

Gelen evrak geri nrtımu 
lllola.rdao mee'ulJyet &lınmaa 

cnap için mektuplara (8) kllhflu 
auı ll&nel l&sımdır. 

Adrea detfıttrthnesl (20) kV8ftv. 

Gaaetemlade pkaıı ruba",......,_ 
ltltla laaJJan .. hm " 1 ... a..Aae 

aittir. 

lıpat etmiı •• bu aayedo birinci 
feriklik gibi a·ıkerliğin en yüksek 
bir riltbeainl ele geçirmlıtL Ef" 
k.ya takibinde Ye çete harbinde 
bilbaua mahareti •ardL F evkallde 
ceıur ye cllretkArdı. Dewlot aley· 
bine wku bulao eo kllçük bir 
harekette, zalim •e insaf11zda. 
Muhtelif zamanlarda Arnavutl~ 
ğun pra11ada burasında ıuhur 
eden meni! kıyamlar da, en ya-
kın akrabuam bile ipe çekmek 
ve kal'f"Da dizdirmekle ,ahret 
kaunmılll- Abdlllbamit, tamamen 

pluına •erbut olan bu Ndık 
bendelial dalma Arnawtlukta 
buluadarQJor, bir zamanlar Aroo 
navutlukta mOtfr Derviı paıa· 
ya ıardDrdDill iılerl, bu satan 
yefab &serine Şemaettin paı•ya 
g6rd0rtlyordu... Nazmi paşaya 
ielince: daha bq gtln enci alay 
mnftOıD Multafa Ffendinin te,
vlkile lıtanbula ıelmitt Rumeli 
ahYalile cemiyetin amali hakkın
da bildiklerini ı6ylemi~ ve bu 
hizmetine mllkAfst olarak Jivalığa 
terfi ettirilerek tekrar manaıtra 
ıöoderilmiftL 

(Arkuı var) 

1 r,f1t•N Pttt... tanfrncta• flmll 
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ÇANAKKALE 
-238 - Yazan: Cener:al Og/and.,. 

lngilizlerin Çanakkale 
MağlUbiyetinin Sebebi 
Hiç ftlphe yok ki, Boğazlan 

aorlayıp tOrkleri ortadan kaldır
mak, Ru•lara muavenet etmek ve 
bu ıuretle balkan devletlerini 
itifjf devletleri lehine muhare
beye iştirak el:tirmek maksadile 
tertip edilen Çanakkale ıeferi 
harbıumuminin ıeYkulceyf noktai 
nazarından, en mllkemmel plio
larından biri idi. 1915 te bu 
planı kuvveden file çıkarmak ta 
kabildi. Fakat birçok esbap bu 
uferin muvaffak olmamas.nda 
amil oldu. Bunların bathcası ise 
lngiliz ordusunun bu sefere ta• 
111amen hazırhksız bir baldo 
atılmış olması idi. 

lngilwerin kaybetmif olduğu 
fırsatlar Tllrklerm de nazarı 

dikkatini celbetmit. hatta aeferin 
taribçeaini haz rlıyan Türk tarihi 
harp ıubesi bu baptaki mütalaa• 
•mı açıkça yazmıştır. Buuda, 
boğazları zorlamak için lngiliı.· 
lerin denizden veya karadan 
olmak Uzere iki çareye tevesslil 
edebilecekleri zikredildikten son· 
ra töyle denilmektedir: "Deniz· 
den yapılan hücumun yalnız bir 
defaya inhisar etmesi cayi dik· 
katbr. Ufak tefek zayiat vermek· 
ten kaçınmakla büyük gayeler 
latibaal etmek kabil değildir. 
lagilisler, teıebbhlerini daha 
aalu ve tekrar tekrar yapm·ı 
olaalardı belki de yalnız denizden 
7aptakları hücumla boğazlan zor
layabilirlerdL ikinci tık, yani 
karadan hücum, biç füphe yok 
ki daha muvafık ve daha mao
bld iclL Fak at bu taarruz lngioo 
lizlerln J•ptığı gibi ktıçnk bir 
kuvvetle başlanıp peyderpey t•k· 
Yiye edilecek değildi,.. 

Çanakkale aefori unasında 
Gelibolu Janmadasına gönderilen 
efradın miktan da, lngilterenin 
böyle bir sefere hazırhksn olarak 
a-irmit olmaa.ndao dolayı maruz 
kaldığa fellketia derecesini göa
terir. 1915 1enesi martında, bo
ğazları zorlamak husuıunda do
nanmaya yardım etmek Ozere 
alelacele Çanakkaleye aönderilen 
.Jeneral Hamilton'un emrindeki 
kuw•etler 75000 kişiden lbarettL 
Karaya çıktığı dakikada elinde 
fazla olar.ak bir tek fırka bulun
mut olsaydı belki de daha bida· 
yette muvaffak olurdu. Halbuki 
baılangıçta yapılan bu hatayı 
tamir etmek için billbare Çanak· 
kaleye g6nderilen efradın miktarı 
yanm milyonu aşmıJtı. Bunlardan 
43 bin ı:abit n nefer telef ol
muft elİr edilmiı, kaybolmuı Ye
yahut baıtahktan veya aldıklan 
yaralar yilzllnden ölmilştl\. Hasta
lar ve Jaralılar da dahil olmak 
lbere İngilizlerin Çanakkaledeki 
uyiatleriain mecmuu 205 bin ki
tf ye balii olmuttu. 

Frauufann zayiata iıe 47 bln 
kifiyi tecaY8z ediyordu. 

Her nekadar lngilizler, ka
raya çıktıktan itibaren talilerinin 
makCla gittiğini iddia ediyorlarsa 
da bu doğru değildir. Tali her 
iki tarafa da ayni derecede 
gOldO ~eya ıomurttu. Gerek 
nisanda, gerek ağuıtoıta lngiliz· 
&er karaya çıkarken, Ye gerek 
ıeferin sonunda yarım adayı tah
liye ederlerken havanın nekadar 
mOıait olduğunu inkir etmek 
kabil değildir. Fakat ne de olsa 
ıerek harpte, srerek ıulb aama-

nında bir iıte muvaffak olama• 
mak, taliden ziyade baıka baıka 
sebepler yOzUndendir. Tali ekse-
riya tamamile hanrlıkb olanlara 
yardım eder. Her nekadar en iyi 
dllşftn6lmftı pllnların tatbikindt 
hile umulmadık mOşklillta tes• 
düf ediline de, biç ıftpho yok ki 
bu mllıKWib iktibama. en çok 
bamlıkJı olan plAn muvaffak 
olur. 

lngilizloria ÇanakkaJedold , 
mağlübiyetlerinin esbab nı ara19 
brırkeo bunların asıl mühim 
o)anlarmı unutmamak lazımdır. 

Bunların batlıcaaı da Türkleria 
harpteki emsalıiz meziyeti aske
riyeleri ve Mustafa Kemalin par
lak kumandaııdır. Çenakkalc ıe
fer!nin bidayetinde fntiliz'er Tilrk
lerın kuvvet ve kudretini yanht 
takdir etmiılerdi. Bilhassa Surye· 
de cereyan eden birkaç vak'adan 
ıonra Türklerin lngilizlere karıı 
istekle harbetmiyecekleri zannı 
baııl olmuştu. Halbuki bundan 
daha yanlıt bir :ıehap olamazdı. 
Çanakkalede harbeden Türk a .. 
kerinin bir tek gayesi vardı: yur
dunu düşman istifasına karşı mO
dafaa etmekf ve bu mOdnfaayı 
okadar ceaurane, okadar aıilAne 
bir ıurette yaptaki, karşııındald 
dOımanlarmın bile derin börme
tini kazandı. 

Yalnız bir cihetten Türkler 
lıtill ordularına faiktalar, o da 
Türk askerlerinin kısm·azamıaın 
her tllrlO mUtkülatla kar11laşma
:ya alaıkın, kanaatklr. 1abırL 
An•dolu ahalilinden bulunmam 
idi. 

Bllttln diğer cihetlerden ise Tnrk
lcr daha taliaia bir nziyette idil•. 
Top cephaneleri, keqıiyet ve key-
fiyet itibarile mllateYlilerinkinden 
çok apğı idi. Levazımı harbiye 
ve techizata gelince, büıbiltüo fa
kirdiler. Leyman Fon Sandera'in 
hahrabnda dediği gibi : rstill 
orduları dOnyanm bOtOn menabl-
lne matik olduklan halde Tllrk
ler, aiperlerini lla:amak için elzem 
olan bazı alAt ve edevatı bile 
lngiliz1erden zaptetmell mecburi
yetinde idiler. Kum torbamı yok· 
tu. 1.tanbuldan arasıra gönderi
lenleri be, Tllrk askerleri göm
leklerini yamamak için kullanır
lardı. Türkler ancak bOyllk 
metanetleri aayeıinde bu kadar 
mllJkUIAt• karıı göğüa germeye 
muvaffak olabildiler. 

O zaman bir piyade fark asına 
kumanda etmekte olan bugOakl 
TDrk devleti reiai, o .. istikbalin 
adamı" Muıtafa Kemalin k• 
manda buauaunda g6slerdlğt 

mOıteana dehayı hürmet Ye 

takdirle itiraf etmek IAzımdır. 
25 niHnda ilk karaya çıkıldığı 

uman Anzac kolordusunun he
deflerine varamama•• Muıtafa 
Kemalin bir Nniye zarfında ya

ziyeti lcavramaaı yüzUndendL 
9 uncu kolordunun uzun mOddet 
bas.rlanan taarruzunu kıran " 
bu kolorduyu mağ'ftp erlen M...
tafa Kemaldi. Bundan yirmi d&t 
uat ıonra bizzat idare ett:ği bir 
islikşafı mUtealdp yaptığı rnuk .. 
bil bir taarruzla lngiliıleri Conk 
bayırıııdan pOskürten ve San
bayır aırtJarını ve binnetice bo
ğaz.tarı kurtaran yine .Pl.uatafa 
Kemaldi. 

SON 



İSTANBDLDA: 
1 Bir ÖIUnUn Hltır• DefterlndeftJ 

INGILiz CASUSLARI 

Yunanistanda Kırallık 
için Hareketler Başladı 

( Baıtarafı 1 tnel tayfada ) 

Ba Adam Gretadan Aşk istiyor 
maıı istenilmektedir. Makalede 
bO,Ok memurların tamamen d .. 
tiıtirilmelİ Ye bu iflnde Meb'uaaa 
MecU.iaiD ullbiyetl dahilinde 
otaup anlqılmaktadır. Makalede 
auan dikkati celbedea m&bia 
taleplerden biri de C&mhar Reill 
M. Zalmla'la latifua hakkındaki 
ubrlardır. Makale mulaarrirl 
CDmhar relalala çeldlm..W Uerl 
alrmektedlr. 

Merhamet Dileniyordu 
_,,_ 

Genç, rOzel, lt••ll Ye cdcbr
ba Gretanm kucat.acla dauet
••k. Gretamn elinden. ........ 
... pan7a içmek... memuru mut 
q hayran etmittL (Uli) DiD .... 
kı. Greta71 bulduktan •oma 
e.kf mqakuım hiç aram17orcla. 
Kaaa bir zamaa içinde, b&tDn Yarb
ğile Gretanın b&yDle1id bak11larına 
ayle bağlanmııb kL.. Merkez bar
d ?t n ayrılmanız, ( C. .. ) Bey için 
lnufaız hir hareket gibi olmuttu. 
Veda e•na11nda adamcağızın Gre
tanıa ynznne 6yle buzllnlll, lçll 
Ye mOtehauir bir balata Yardı kil.. 

Otelimize ,giderken otomobil
de, lmab, telmihli bak11lardaa b.,. 
ka bir tek 861, bir kelime bile 
.&7lepmedik. 

Odamızda 1alnıa kalıoca Gre-
ta7a: \~ 

- Bu alqamld 1orıunluk •1e 
detdl ki, dedim. 

Cuua kadın bir mDddet yld
me ye eklerimin ta içine bakbk
taa 10nraı 

- Botuna çalıtbj'amızı •ana .. 
dl7onanız çok aafdillik ediyonu
nus, dedL 

- Bana madde pterinb. e. 
ıece ne kazandık? 

- Ba ıece •• •I lcuaadlk? 
Vuiyete pkıadaa a11kadar " 
his• • ~' ilam olan bir adam 
ka ... chk.. 

- e. ... ..-. bir iatifade t... ecleajimise ben kani de
pim. 

Matrar hir balaıtan 90Dl'll: 

- Bu rece l;rendilderimla 
bUe kdcUr. 

- Da ıece mi? Bu pee 
&trendilderlmb mi? ( C.. ) Beyin 
memuriyetinden ibaret. Bu kAfi ..... 

- Siz .b11 lradannı biliyor-
IUDUZ. 

- Ya •iı Madam? 
- Raporu bizzat yazacak Ye 

herteyl timdi ISğrenecekainiz. 
Siz berfeydea evvel tlSyle mua 
bqına oturunuz da fU iki Oç 
tlnlDk me~ Jİmia raporunu bir 
defa • ralayınız. 

Greta, hemen pntaaım ıa.
terdl ı 

- Bunun içind6ki Yeaikayı 
aldılamızdan, ( S. ) B. in Ufağının 
ı•tirebileceğl Yesikalardan Ye 
bizzat tetkik ettiiinia pllnlardaa 
•• tetkikine Yaat ald ğ aız (A. B.) 
pllnından bahsedeceksiniz. Soma 
da alyliyeceklerimi ilive ede
cebiniz. 

Valizinden çıkardıtı buaual 
mekt11p klğıdını muanın Dzerine 
6allme baraktı. Çaresiz bir mec
bllriyetle mektubu yazmıya bq· 
ladım. Alellde ticari maUimattan. 
ochm mlteabhitliji için kat'i Dmit
lerden uzun uzadıya l>ahHttik· 
ten ıonra, caaua 19belcuinin hu
ıuıl beyu mllrekkebile : •Mohim 
pl&nlar tetkik ettiiimizi. matl6p 
olaa A. B. plhnam da ancak bir 
k•ç &ün ıoora tetkik eclUebU.. 
cetini ve ba mllnaaeb•tle ~ d&t 
ıece, mahaua pla... elde buJga. 
durmak için çareler ibdaa ede
bil.cetimizi, 'fİmdllik •nhi• bir 
nmka elde ettiiimdi, buaa bem-

zer Yualldn de elde edilebilmul 
lçia mllblm Ye emim bir YUıta 
temla ettijimlzl uraladım. Yu· 
cLldanmı Gretaya tekrarladım. 

- Şlmcll lll•• •t. dedL 
• MDhim bir dairede çalııan bir 
memurla tllfet temia olanda. 
Şimclilllr • • • • • hllklmetite gayet 
mahrem tutalaa iktı•tdl bir mtlza
lrere oldujunu ljTendik. Milıake-
reJI E... B.le R. S... B. idue edi
yorlar. Lbım ı•lea talimatı dot-. 
rudaa dotru1a alı7orlar. Bu tak· 
dirde 7alnı• mllzakereyl idare 
eden lld phaıtan mal6mat elde 
edilebilir ki bap için bu da 
mOmldla değildir. Her ikiai de 
fe•kallde ciddi Ye ketum kimı .. 
lerdir. ( •••• ) •efaretiae keılde edi
len tifrell telaraflardan mllzakere 

• ..kllnia tahmini mnmkDn İH de, 
zata mabauı olan bu ıifreler de 
ancak ıifre mDdtırll tarafından ya
almakta •• bizzat muhafaza edil
mektedir. Şimdilik bir ıey anlaya-

1 
bilmek blslm lcla •abU detilcllr. 
Mesaimize deYam edecejlL Umu
miyet itibarile •niyetimiz mtllait 
Ye fe•kaltde iyidir ... 
Earuenıiz mDrekkepll yuamız, 

burada nihayet ltuJda. Yazama 
bitince. Greta alba uçla kalemi 
lıemea elimden alda, yuınıa aıaj1 
kıamıaı api urareap cuua 
mDrekkebile imzaladı. 

* Gan .. yOluelmlf, gtla nYale 
,.klqmqtı. Bet oa dakikaLk 
blr fuala ile odadan ayrıl:nıtbm. 
AYdet ettiğim zaman Gretaya 
feYkalAde net' eli ve HYinçli bul-
dum. Gizli konuıacatı zamanlar
da mutadı olduiu Yeçbile, odanın 
her taraf .na ıazdea geçirdikten, 
bir bahane ile kapıJI açıp dip-
rıya da bir defa baktaktan 10nra 
içeri sirdi: 

- G6rdllnb mil, dedL C. •• 
Bey bana mahrem hlr mektup 
aaadermif. 

( Arkası nr ) 

Da Ntırlar C&mharlJ•tfl par
tiler ara11nda blylk bir be7ecan 
ayaadırmıfbr. Bu yazıma latip
nadaa aonra Bat•ekll M. Çald..U 
7Dzlerce ıuete mubarrirlnla rejim 
meaelul etrafuadakl aualleriae 
cenp •ermek mecbari1etlade 
kalmıftır. M. Çaldarla suetecilere 
•••ittir kla 

•- Bu gibi 1aıalar, 7uaal .. 
na ph.I fildrlerladen ibaret oı.. 
rak tellkld edilmelidir. A.yaa 
Mecliai Meb'u .. n MecU.1 Ue iyi 
bir tekilde meaal ortakhia yapa
rak memleketin idare ıeldlal 
mu•afık bir IW'ette t .. blt ed .. 
bilir • ., 

Fakat Bq•eldlla ba ekleri 
ortalaja yabıtaracak 1erde par
hyan heyecanı bllablttla flddet
leadirmiftir. Çllakl M. Çaldui.&a 
A1an Mecllll •aklaada .aylediji 
birkaç kelimede kuYYetll •• açık 

T~Q.KiYE 

lfRAAT 
BANKASt 

bir tehdit mefhumu hfuedenler 
pek çoktur. BatYekilin a6zlerinl 
tahlil edenlerin mDtalealarıaa 
bakalar.. M. Çalduia Ayaa 
Meclisini tehdit etmekte, ... 

1 Jet Ayan Meclbl, Meb'uaa• 
Meeliainia tawal7e " kararlan
aa muhalefet edecek oluna 
Ug~ m•~uiae kat'ı bir mahiyet 
Yerilec•tinl anlatmaktadır. Her-
halde muhakkak olan ıey ıudur 
kl Pallatlra•a diktatlrJata ile 
bqlıyan bulanbh laa•a tam ... 
uaiJe duralmut deilldlr. Y-.. 
alatan çok yeni hlcfilelue r•be-
dlr •• ba hldlleleria clofacajl 
ıD• her halde çok 1alrmdır. e ... 
rua biliadlji halele ••ticeaia 
Dereye •aracajanı k•tirmek pir 
mllfklldtır. 

Yenıvwgttw 

Atla., il ( Huuat ) - Hlkl
met, bOtçe mu•uenealnl temin 
etmek makaadiJe 1eni YeıFJer 
ibda• etmek tasaYYuruadadar •e 
bu huauata Uk haı rlıklua da 
baılanmıfbr. Fakat 7eol •eriller 
konacatı haberi halk Dıerinde 
fena bir tellr bıralrmqtır. Çb-
kll aerek M. Çaldari.. ıerebe 
fırka erkim intihabat nutukla
rında yelli Yerıf lhdu etmlıe
celderinl 817lemiflerdL 

TenJfter .,..,.. -. ... 

Atiaa, 19 ( Huauat ) - Pilb
tıru hareketine lftirak ede• 
tanarecilerin kimler oldatu tah
kik edilmektedir. Tahkik b.,.d 
reill Jeaeral AdamlclJa'ia .-difl 
rapor lbvlae tanare 1m ... --. 
lanndaa Dlmald Ye Vutarcl 
te•kif eclilmiflerclir. 

Athia, 19 (H.....r) - a.... 
teler, J-eral PIA.tJra.'ı• lka
metılbaada ·1apelaa .......,_.._ 
••ticel.ia" •a .. lle,W. Vealle
lo. ..... ... ..... ........... 
de buluadupau ıGaterea Yai-
kalar ele feçlrilclltial JUIJ ...... 

PIWlrU blrfolr ldma.a.. 
ka1a11çk meYld1er n ....ı,ettw 
tedarik etmekte i._ 
Dalıili lktısat 
Haberleri 

( Bat tarafı 4 Qacd 1a1fada ) 
eut (8) tertibi bl... ..........._ 
den tlmdll k 2 mllyoa liralık Wr 
luamının llara9 edllcllt:adea baakama 
bul'ün• katlar o lan muamellbadaa 
(D) tertibi bı ... ••••tleriae at .. ,.. 
mayenin çahtmuı neticHI laaaal olaa 
fnkal•d• ihtiyat akçulndea 978 
Un •oaur Jlruama kU'fllıta olarak 
(B) tertibi blıH Hnedl Yullm_. 
hakkındaki karana tA) tertibi bi111 
senetlerinla Hhıbl bulunan MalİJ• 
Ve•ltetince de k abul edilmekte 
.oldutu aalaıılm•kla dmaml heretçe 
tan.p Ye kabul edllmlft r. Bankaaıa 
bu kararı memleketimlsde •usu., Ms 
kredi .. t.: .. ı etmiı demektir. 

Emlak Ve Eytam Banka
sının Hisse Senetleri 
Emlik H EJlam Bankuanaa 

çıkardıja yeni hiue aeaetleriae her 
tarafta teba!lk sa.ter.lmektedir. 
Bankanın •imdiye kadar çıkudaj'I 
bi11e aeaeflerlne yOkıek temelli 
tevs 1 laallcı bu banka7a kal'fl ıtt•• 
ketmiştir. F lbakika bankama ılm• 
diye kadar hine aenetl•rirıe yerdiil 
temettü 1928 de yilsde 10, 19'l9 da 
yllsde 10, 19.JO da yOsde 9, 1911 de 
yüzde 6, 1932 de yOzde 9 dur. 19.lld., 
b r defa olarak • r .len aaprl ylsde 
8 temettGOn Mbebl de J••• MH~ 
dularan talebe iseriae 141,338 lira 
kadar ıhtiyat akçeai aJ"lmaaındaa 
ı:erl ıelnı ıtlr. it buhranı boı,.,.. 
aile fa si r n dlıBk ütü karı181nda 
Em lk n E7tam Bankaaa b"ue •e
ae le itti• 1Gsde dokuz dertıce te
mettu • maet ıayaıa ı rnemaun 1 -- tUr. 

Pirede '"1 icaret Müzemiz 
P rede t caret mG ...... lllitlmla 

b1aa11 dahtliade TGrk Ticaret Müse.a 
••• 11. •Gze açılacakbr. nar~ 
mi• ... IUfi•is allkaclar makamlara 
mlracaat •d•ek Tuk l ... acat .., .. .............................. .............. 
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Ar•H• n Acemce 
KeUmeler 

Haber 
HldiH 
Hafıu 

HA kim 
Hakimiyet 
Hal 
Hallı 
Haika 

Hası~at 
Hasaa 

Hatır 
Hatıra 

isim ve sarih adree , 

No.8 
Ar•"• n Aeemee 

KeUaıeleı 

Haber 
HAdiıe 
HafıZI 
HA kim 
Hakiml7ot 
Hal 
Hallı 
Halka 
Hasılat 
Hassa 
Hatır 
Hahra 

isim ve sarih adres 

No.8 
Arepç• •• Acemce 1 

Kellmel• Tilrllç• Makablllerl 

Haber 
HAdlH 
Hafıza 
HA kim 
Hakimiyet 
Hal 
Hallı / 

Haika 

Hasalat 
Hassa 
Habr 
Hatıra 

isim ve sarih adres 

Ankete Verilen Muhtelif Cevapları Okuyunuz! 
== 1 Numarall Liste ikinci Defa Olarak == 

ilk listeye kar§ılık bulan okuyucularımızın cevap· 
larını evvelce neşretmiştik. Bugün yine ilk listeye 
Al'apça ve Acemce 

Kelimeler 

Adap 
Aferin 
Aıet 
Agıh 
Ahenk 
Auyı~ 
Alet 

Aman 
Amir C emlrden ) 
Au:rlt 
AHd• ~ 
AU .. ,,. 

TGrkç• MukabUJerl 

dtben. ••adanhlıı, 
puHt 

buyUTa8 
düzekUll 
dlnlenmlt 
ltOUl'a 

Ayııa C117tne) razıO, rBrırU 
A•ı.de kurtulmuş 

isim ve sarih adres 
Nuri, Gazhpe tram
••7 cad. 835 lımlr 

Tilrltçe Mukablllerl 

Yol, yordam 
yaşa, varol 

bllea, uyanık 

düzen 
rösteriş 
takını 

k8r, göuUı 

bağıt, aalcı 
buyruk 
dirlik 
diniş, duru 

tapı' 

Abtl Nall B. Ada· 
Da berbn 

r 
Anadoludan da birçok karilerimi2 karşılık bulmuı· 
lar, gönderdiler, onları da neşrediyoruz~ 

Tilrkçe Mukablllerl 

bezen ti 
Kıyak 

boz:arıhk 

aezenlernek 
tangu 
tafır 

düz.en 

er 
yetir 
buyrukçu 
düzg"iialbk 
kuytul 
öte 
tapınh 

clyU 
hayta1: 

Eakltehlr ılmsıu Ali 
Oımaıı f:ı"h,ivarı o:f 11 

Türkçe Mukabilleri 

7011 yordam 
,.~. 

~·aman 

bren 
düze11 
gösteriş 

talnm 

klir 
sakın 

buyruk 
dlrlllı 

dur.1 
gelecek 
tapış 

gözgü 
yulıuz 

Adana ticaret meh
tebl talebesin,· en 32. 
Ahmet Refik 

'rOrlcçc Mukabil eri 

iyi yol bl me 
beğenilme allııılaaına 
bot 
bilici 
uyr·•nlulr 
gösterlı 
&Yad anlık 

g · r,ln 
dilek 
buyrukçu 
lcoJlanmak 
yllregi acrla 
ark;ı • art 

ıenllk 

gözırü 
kurtu.u9 

Anharaqa Atıfbey ına-
1-ıallesbıde dişçi Muıtafa 

beyin eYl11de Muharrem 
.. ._l!!liil!!iı!lll!!ll!!!!'~~~SiiiiWiil!i&!!~!!iiioll~,,,_...~.~12zzu!!!Mas_..s~-~~il!!'!!o!~Gi!iiiiiıiii.....-.~~-.........,......,......,~~~~.,..._.....,..~*~ti~~~"""°~~--iiiiôôiiiiiiiiiR8 

İstanblll Sise 
( Bn, -tarafı 1 ir.cl uyfada ) 

cey~ doğru da rüzgano iıtika
metl keşişleme cihetine değişti. 
Keıişlemedcn eaen hafif bir rüz
ıAr havayı biraz ıaıtma1ı1ına 

rağmen lıtanbulu aiı hticumu 
albnda bıraktı. f ıtanbulu yirmi 
dört aaat İp6k bir 6rtü gibi 6r
ten beyaz dumanın ilk parçalan 
••velki akşam dokuzdan aonra 
gözllkmiye baıladı. 

Siı gece yrı1tndan ıoura ço
taldı ve kalınlaıtı. Sabahleyin 
aokağa çıkanlar, ortalığı bembe
yaı g6rdllf .,r. Sia tabekaaı en 
aiyade ıebrin liman •e ıahil 
kııımlanoı, Boğaziçi ve Marma• 
ranın bir k11mmı adamakıllı kap-
lamııta. Şehrin sabile yakın ıemt· 
leri de günlln mllhim bir kıammda 
aiain kalın örtosile ~rtUnmilftb. 
Havanın bulutıuz ve açık olm ... 
ıına rağmen ıis tabaka&anın k~ 
yuluğu ıehrin havasını ağır bir 
rutubetle doldurduğu için Utll
medeo 2'ezmek mOmkUn olmu
yordu. 

Bu Seferki 8••k• .. 

Gerçi lıtaobul bahana Uk 
gOnlerinde her aene ıiılldir. 
Fakat dOnkU ıia bUıbOtOn ba,ka 
bir ,ekilde bHkın yapm19br. 
Şehrimizde yirmi dört ıaatten 
faila ıOren bir ıiıll yaziyet pek 
aadir olarak kaydedilmiştir. 

Aynlzamanda aia tabakuınm 
Marmara'nan hayli uzaklar.na ka· 
dar yapılması da fevkalAde bir 
hAdite olarak tellkki edilmekte
dir. 

Vapurl•rda intizam kalmMh 
Siain en ml\him te1iri Boğa:ı.

tçı •• Haydarpaşa •apur ıeferle
rlne dokundu. Gerek . BotUiçi, 

1 

s•r•kH Haydarpap •• Kadık6y 

Gömüldü 
. vapurları diln sabahtan akşam r 
J geç vakte kadar sefer inti2amlarını 

tamamen kaybettiler. 

Burada iti iyen vapurlar dno 
ilk ıeferlerini yaramadıkları gibi 
mliteakiıı 11eferlerioi do bergtinka 
tarifeye aykm olar•k karmaka· 

. r~şık bir ıekildo yaptılar. Bu 

aebopledir ki Boğadçinin Anado!u 
aabill yolcuları latanbula inebil
mek için kayıklara baı vurmak 
mecburiyetinde kaldılar. 

Saat Onblre Dajru 

Dno saat onbire doğru ılı 
tabakaıı biraz aç.lır gibi oldu. 
Fakat bu bal çok u bir zaman 
devam ettikten ıonra bilhaua 
liman taraf.oda ve Üakildar ile 
Beıiktaı arasında sis tabakası 

tekrar eaki kesafetini aldı. Öğle
den aonra lae daha garip bir 
•aziyet hAııl oldu. 

Sia tabakuı limanda tahlUer

den çekildi ye deniıin orta1111da 
beyaz bir klltle halinde ubit 
kaldı. 

lekeleler Tıkl.m Tıkllm 

Boğaziçi, Kadıköy n Hay· 
darpafa lıkelelerinden !atanbula 
6ğlu llzeri Yeya ISjleden ıonta 

inmek itiyadmda bulunan yolculu 
ilkel el ere geldikleri &aman 
aefer tarifelerinin aiı yllıUndon 
karmakanıık olduğunu glSr-

dftler. Vapurlar lıer •amanki 
yollarım aiain aldıiı istikamete 
g3re değiıtirlp yol ke1mek aur .. 

tile gayet ihtiyatlı aefer 7apıyor
lardı. Esasen Hferler alueriyetle 

tarif• harici yapıldıiı için iıkel .. 1 

· ıerde bekleme nm•nlari ·.ç!>iah-1 
yor, bu yüıden kalabalık otlfuılu 

semtlerin iskeleleri hıncahınç bir 
vaıiyet alıyordu. 

24 Saat DUdUk 'Saat 

DUnkO sisin ortaya çıkardığı 

husuaiyetlerden biri de yirmi d6rt 
saat müddetle devam eden düdllk 
sesleridir. Vapurlar ınuhtemel 

facialardan kurtulmak ıçıo iki 
dakikada bir düdük çahyorlarda. 

Bu vaziyetle ıisin de•anu mnd
detince liman ve civar ıahiller 
dndnk •eslerinin akialerile dolu
yordu. Hele &İl dOdüklerinin ka• 
lıo ıeıl insana bir korku Urper• 
mesi veriyordu. 

Bir V•pur kar•Y• oı.,.,.du 
Dünkü ai• ebemıniyetU J>ir 

facıa doğurmut değildir. Y aJnq 
vapur ıeferleri esnasında mftbim
ce denilebilecek tehlikeler atla
tıhnış. neticesi fena ç:kacak olan 
kazalar ıavuıturulmuştur. Liman-

da birkaç kayık ve mavna mO
aademeıi olmu~, fakat ehemmi
yetli hir ıarar doğmamııtır. 
Dnnkil aiıin en ehemmiyetli bldi
•elerinden birisi bir vapurun ka
raya oturmaııdır. 

Tavil Zadelerin Saadet •apuru 
Ktıçtlkçekmece ile Yeıilkay ara
ı :ndaki Kabu'kder& ~ahilinde ıia 
yllzUndeo yolunu 1qırm19 •e ka· 
r;.aya dllşmllştOr. T e)efat Ye zayiıll 
yoktur. 

Dlln hariçten limaaını za ge!en 
birçok yapur ıiı rllıDaden 
limana iİrememiıler •e çok 
uzaklarda demirlemek mecburi
yetinde kalmıtJ ~rd.,., 

Liman ve Tahlisiye idareleri her 
haqgi bir ~adaya ~Y4a.n •erilme
mHi için uy anık dawanm :flardar. 

Sayfa ıı 
==::ı 

..ıı .. ·~····1·······i=i·~·i::i·'i'··~·····1····-;.····~ .. , ............................ ~ .. ~ ................ ~ .. 
19 Mart Pazar 20 Mart Pazartesi 

fat.nbulJ- (LOO m,) 18 Nıbal B., Vuıova - (1411 m.) 12.20 aj&QI 
18.45 Orkeatra, 21 bedayii mueiklye haberlerlnc!en BOnra bafıt nıuslkl aı 
heyeti, 21.30 gramofon, ajanll 'Ve bor- Verdi'nin Don Karloa lemindeki 
ea lıa~ri, sa.at ayan. operan. 

Ankara - (ı538 m.) l2,31. ıs. 80 Pııte - (550 m.) 2J. 10 J;çl mw· 
Ankarapala.!f Orkeıtraaı, 18 - 18,40 afki birll~!nln koraaı, 20.4-0 Marla 

alaturka aaı., 18.40 • 19.10 Alaturka Bas~~:a/0_ '<':~ıc_:1an. ) 
2

_ 
h~ 18..f J • 19. 10 gramofon, J 9, l O a - nı. 20. t> opeıa 

parçaiım, 2ıJ.05 Hııfoni. 
• 19.40 alat.urka. saz, 19.40 • 20. 10 gra· Vjıana - (517 m.) 20.2J hafif 
mofon, 20,IO •Ja.nı haberleri ve bava muılkf, Lebar'dan parçalar, 23 da.na 
rapl)ru. havalan. 

Pe.ıte - (l'.>SO m.) 18.50 llualkl t.U Roma - (441 m.) 21 gramofon 
mektebiııd 'n naklen: ş,n musiki, 2ı.o~ 29 hafif konur. 
Madam Nagi tarafından ıöylenecek Prat - (4S8 m.) !O kifüo, ban· 
uııis M k 1 (Si k lan, 00.SO opera gecesi, milli tiyat· 
.o,ı. acar f&r ı arı gan or et- rodan nakiL 
~naile), 22,05 Caz ve Sigan musikisi, Bilkreı - {895 m.) 19.25 ~ 
... 3,35 Oper~ orkost.raaı tar~fından, ~ keatra, 21 Kuvartcıtt 21.4:1 Barfenııol0ı 
vrç ınuslkısl (Dıu~aır, Orı. g, Frey, 22,0.5 Salon Orkestrası, 2::.35 fen 
S·:eıı(losıı). musiki. 

Viyana - (6)7 w.) 18 hafif mu• -=====:==:;==m======:::mı• 
ılır.~, mUtah~befor, 20.35 Amele lıirlJğf GOlhane Yoflan 
takımı tarafından So'flfonik kon· Belediye Ayasofya arkaaından 
ıer, (Anton Webern'in idaresinde), GOlbaneye inen yollarla TopkapJ 
2l,35 •Kachnlar, hayatımıza siz nee'e ıarayına giden ıoselerin tamirine 
verlvorsunuzl> iıimll radyo popurisl. karar vermiıtl. Bunlardan GııJ.. 
Mııteak ben haberler. Sonra: TagunniU hane yolu ikmal edilmit ve saraya 

giden yola da baılanmıştır. r:ız. 

- _wı -

r 
Her gün 

DarülfüTJ.un 
Talebesi 
Kitap istiyor 

Yaı-ı Melek 

( Baıtaratı S Unca sayfada ) 
Ôyle iao bugl\n en meşhur 

doktorlarımızın bu kısmın dersleri 
ile alakadar olmadıklan meydan
dadır; bilhassa Tıbbiye fen faklll• 
lesinde okutulan nebatat we bay
•aaat denleri P. C. N, k11m1aın 
dersleri olduktan aonra noden 
burau Tıbbiyenin iJk baaamağl 
oluyor? Tıbbivenin ilk Hnesi fen 
fakülteıioin 11nıflanndan farksız 
mı olmalıdır?. Hiç zannetmiyo
rum ki kimya ıobesinde okutu· 
lan kimya derılerl P. C. N. deki 
kimya derslerinden farklı olsun? 

Fizik te öyle, mesKileri meslek 
malumabndan pek uzak. MoselA: 
11Terazinin bassasiy~tinin tayini, 

·buzun zeveban suhunetinio ta
yini.,, gibi doktorlukla biç alikaaı 
olmiyan deraler. O halde madem 
ki meslekle ilişiği olmiyan şeyler
dir. Nedeu tefcrrl1atile okutulu
yor. 

Bütün bunların ıonunda ba 
sınıfta hiçbir mealek deraıi oku
tuJmiyor demektir. 

Bunlar göz 6nllnde olduğu 

halde blltün mllderrlsler bu 
kilapaıı talebeyi aene ıonun-
daki yoklamada mütemadiyen 
döküp duruyorlar. Acaba ba 
doğru bir hareket midir? 

Sonra deraleri ezber lttemek 
bu devrin faaliyeti ile biç te izah 
edilecok bir hAdiıe delildir. Bil
hassa .. mUstahaıat ,. cetveli gibi 
1000 den ziyade harnn iamiol 
taııyao cetveli ezberlemekle tale-
benin meılelı namına edineceği 
malumat bundan lbant midir 1 
Bu cet.eli ezberlemiyen talebe 
bunun için sın .fta bırakılabilir mi? 

lıte bu aebeplerle hlUlln Omit-
lerini yavq ya•aı kaybeden tale
beler bayab simaiyah l'&rilyorlar. 
Ve bu gençler llllllf pçmeniJI 
f8DI oldujuua kanidirJeıo. Dok· 
torluğu meslek edip bayabm 
kurtarm•i• ahtedea bu eeaçliğe 
yazık değil mi ? O halde proğ
ramlano deiitmeai Ye illlh edil
mesi IAzımd1r aanıyorum. Bu ma· 
larda (M. Malt) ın rapora da tat
bik edilmek 'ftzeredir. 

Bundan b6yle belki bu iuam 
talebnini tatmin edecek &ir hale 
herhalde p)ecektir. Darlilfünua-
la allkadu ma1camlar talebeler 
hakkında daha laydah kararlar 
•erecektir. Çüuki bu an evvel 
bu gençleri bedbinllkten lrortar
mall , rııeaJ~k allkaı·nılm.fttlen• 
dirmek, tabıil ~tı•kial ftmlek 

Okuyanlar Artıyor 
HaikHI kütüphnnedne devam 

ed~Dlcrfn adedi srOnden giine artmak· 
tadır. Gençlerin kitap okumak hu
ıuaundald anularını a-lSz anOode bu
lunduran Ev mDdDrlütü kütüphanenin 
geceleri de aaat OD• kadar açık bu
lunduru1maaına karar vermiıtir. Ka. 
tOpbane ırc:eJeri de a~ık hulundural 
maktadır. Bundan başka evlerde 
okunmak Ozere makbuz mukabiIJade 
kitap 'Yerilme•I de düşünülmektedir, 

ASiPiN 
KENAN 

ROMATİZMA 
ve bfttftg ağn1an keser. 

-------------•llDUıt:'.JJ 
\S•s _.._t.., RESSAMLARA 

" •• T -0~... •• u empera,, afit 
e> ~ boyalar oıo her 

ren&İ geldi. B<'va 
ve malzemenizi fst. 
Necati memdulı
ta bulacaksınıL 

Zayi: Ask"rlik ve11ikamı kaybet
tim, ye rı ie1nl al&cağım eaklafnln hOk
mO yoktur. 

Gebze kansının Aydınlı köyünden 
Knval o~uJlarıodan Ahmet o~hı 

.A'bmet 

Zayi Gelıze askerlik ouLeılndea 

almıt olduğum t• tkeremi kayt>.ttlm 
yealtbıi alaeağımdıı.n &tıkmU yoktur. 

Ta'•tarıeıl iatasyonunda kabvHl 
Osman Nuri 

il.umdu. Ya.1ma P. C. N kıamı
nın bir ıeyi mllltemmeJ. •• zen
glDdir: LaboratuYarı. T•lebe bu
nun iç.la 'bir tek .iz bile aay
Iemeden zeııp laboratu•arda 
çahtmalrtadar. 

Arlık ker medeni milJet gibi 
hiçbir ıcyinl, hatta en kl~llll 
bir itini bile ihmal etmeyen Tnrla 
mllleü geçliji ihmal •• iaraf et. 
memelidir. Bu mltldllt karp
ıında bunalan .-•nçlere yOluek 
tabsil :ıevJdni aD •akemmeJ , .. 
rait ahında weraemis lazımdır ki 
yapmayı 'te ç•hf m•Ja ••direUm. 
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GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her Hbah bir kqe 

NEOKALMİNA 
aldığmı z.da vücudunuza gripe karşı en kuvvetli 11i1Abı 1 
Yermiş olursunuz. Mideyi Te kalbi kat'iyyen yorma~ 6 ve t2 kaşelik 

kutuları isteyiniı. Tek kaşeli kutunun fiatı 7 ,5 kuruıtur • .1 

P ertevnİJ al Vakfından: 
Pertevnl7al Y.akfından AkMray'da tramyay cadde•inde PertıYniyal 

tlrbeıl itli.alindekl llrl8f& olbaptakl projı ye fartnameaİ ll'UCİbinco mQ .. 
eeddeden üç dükkin lntaaı · kapalı aarf uıul;le 19 mart 933 taraıinden JO 
alsan 93.1 tar.hine mQaadif pazartui rünGne kadu mnldi milnakaaaya 
konulmuttur. Talip olanlar tartnamı Ye projeleri almak üzere herrün 
ltleden ıonra lıtanbul E.-lı.af Mlldiriyetlnde Pertevniyal nkfı idaruinı 
Ye ihale günü olan eallfülbeyan paı:artul rünil 1aat on beşte kapalı 
ıarf arının idare eneOmeninı teydl etmeleri. 

İstanbul Liman işleri 
Türk An o nim Şirketi f da re Meclisinden: 
Şirketimiz dahili niıamnameıioin 28 inci 'H Ticaret kanununun 

· a68 inci maddeleri mücibince niubı hisseye sahip olan iatanbul 
• MaYnacılar Şirketi ile mum~asilleri:iin tılebi tlıerine 30 mart 1933 
· i'llnll toplanacak alelAde umuIDI heyet ruznamesine Atide yaz.la 

maddenin yedinci madde olarak ilavesi takarrür etmiıtir. 
Madde 7 - Hiasedarlarıuıııdao lstanbul Mtavnacılar Şirketile 

mOmessillerinin umum? heyete arzadilecek olan takrirlerinde yaulı 
esbap dolay sile şirket memurioine 1933 senesi masarifinden weya 
fevkalAdo Ehtiyat akçesinden mDnaslp miktar ikramiye itaıı. 

~ Istanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti muhammeneal 

Lira Kuruş 
305 C8 KCçükmustafa paıada Molla HUncv maballeıindo Ko-

çük Mustafapa~a caddesinde eski 19, 21, 25 • yeni 33, 
35, 37 • 39 No. lı ve 15.! metro 54 aantim miktarında 
bulunan mnfrez bir kıt'a arsa. 

260 ()() Edirnekap11ında Kariyei Atikalipaşa mahallesinde Ca-
• miiıerif aokağında 21 mllkerrer ve cedit Ayayorgl ıo
kağında 76 No. la dnkkln arHsı. 

176 00 Tamamı 319 arşın terbiinde Ortaköyde yeni meyhane 
ıokaiında eıkl 'J:f No. it araanın 8118 hi11eal 

1095 ()() 3650 artın terbiinde 'bulunan Cerrahpaıada Hobyar 
mahallesinde Y okuıçeıme aokağ'IDda eaki 23 yeni 43, 
45 • No la meırutabane arıaıı. 

ldakl emlakin pazarlıkla 1&lıf Te lhaleıl J5 Nisan 933 
cumarteal gilnO ıaat on beşte yapılacak, almak iıtiyenlerin pey ak
'elerile beraber her gDn vakıf mahhlller kalemine müracaatları. 

-----------------------------~--------------------------
İnhisarlar Umu~ Müdürlüğünden: 

Boynk bo1 Orta boy Küçük boy 
takım takım takım 
10,000 40,000 10,000 

.. 13502,, numaralı kararname ahklmı dairesinde takasla ve 
pazarlıkla Oç boyda cem'an "60,000,, takım katran Likörn etiketi 
baıtmlacaktır. Taliplerin orojinallerile ıartname ve fotoğraflarını 
ılSrdllkten ıohra o/o 7,5 teminat akçelerioi hAmilen 10 • 4 • 933 p .. 
ıarteai gDnil saat 14 le Galatada alım aatım komiıyonuna mllracaatları. 

TAViL ZADE VAPURLAR! 1 

npuru her 
1 KARADENiZ POSTASl 

Pazartesinde Sirkeciden ha· ERZURUM 
roketle Gelibolu., Çanakkale Yft 

lı:mire azimet ve Çanakkaleye 
u!fıyarak aydet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 

Adreı: Y emif te T arilzade Mıg. 
tafa b.iraderler. Telefon: 2.2210 

2~·-;,;~~t Pazartesi 
gtınQ alqamı Sirkeci' den har .. 
ketle (Zonpldak,lnebolu, Ayan
cık Samıun, Ordu, Giresun, 
Trabzon. Silrmene Ye Rize) ye 
azimet Te avdet edecektir. 

Fazla tafıillt için Sirkeci 
Y elkend Hanındaki acentalajı· 
na mOracaat. Tel: 21515 

Nazarı Dikkate 
TUrkiye'nio her VilAyet Ye Kaza 
merkezlerinde birer gazete bayi
liği ıubesine ihtiyaç vardır. Ta• 
lip olanların ıeraiti anlamak Uzere 
İstanbul poıta kutuıu 333 adre• 
aioe ıllr' atle mdracaatları. 

Son Poeta M•tb•••ı -
Salaibl. Ali ••• 

Nefri••• MldGrl ı Halli L6tft 

• 
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Mart 19 

Bavullar Çantalar 
Ankara'da 

Çocuksarayı caddesinde 1 lstanbul'da t 
Bahçekapıda ve Be7o§lunda 

istiklal caddesinde 

Cüzdanlar 
Samsun'da 

Bankalar caddesinde 

• 

(~--------M·A-H ... K_E_M __ E_..v.E .... tc ... R_A ___ ı_L_A __ N_L_A_R __ ı ......... ) 
F•llh Birinci Hukuk Mehk•· J 

meel &atıf W:emurluiflundan: 
Sadullah Ef. ile AYte Hanımın fayı .. 
an mutaaarrif oldukları Şebremlnln· 
de Aydmkihya mahalluinde Mimar• 
kuım caddHlnde yeni 62 • 64 numa· 

ralarla murakkam maa bahçe der\14' 
ounda d6rt barakadan ibaret ey 
izalel ıUyu zımnında açık arttırmaya 
konmuı olup eartnamıntn 10· 4-933 

tarihinden itibaren dairemizde her• 
ku tarafından görQlebllece~I ~ibl 
20-4-93.1 tarihine müsad:f perfembe 
gilnO 1aat 14 ten 16 ya kadar daire• 

miıı:den arttırma ile •ahlacakhr. 
Arttırma kıymeti muhammlne olan 

J~dl yOz on Oç liranın yOzde yetmit 
betini bulmadığı takdirde en aon 

artbranın taabhOdil baki kalmak 

Gıı:ere 4-5-933 tar:hlne mQaadif per• 
tembı srOnO Jİne ayni aaat •• 
da1remlıde 7apılacak olan art• 
tırmHında en çok arbrana ihale 
•dilecetlnden tallplerln muhammin 
kı7metin yOzde yedi buçuk niıbetlnde 
peJ akçesini hamil bulunmalara il• 

zamdır. Bu gayn menkul Oıerlnde 
ipotekli alacaklarla dij'er alikadara• 

nın re irtifak hakka Hhiplerinin bu 

haklarıDt 20 glln içinde nrakı mOı· 

bltelerl ile bildirmeleri akıl haldı 
hakları hpu ıiclJlerll• aablt olma• 

dıkçe aatıı bedelinin payla1maıındaa 
hartç katacakları ve talip olanların 

933 • 3 numara ile Hbf memuru 

ol:ln Baıkltlbe mfiracaat etmeleri 
ilin olunur. 

lstenbu( Beflncl icra Me
murluOunden: Yeniköyde Mollate
lebl nıahalloeinde 31 numar~lı hane 
OnOnde martın !:6 ıncı pazar gUnü saat 
18 ten ltibareıı açık arttırma uıulile 

paraya çevrilmesi mukarrer mahcuz 
bir duveuı n ittlraaına talip olanların 
o gUn ve saatta n.ahalllnde hazır bu· 
luaac;.lı: qaııauruna mUracaa'1arı ilin 
oluaar. 

letenbul OçuncU icra Me· 
murluOunden: Tamamıoa 6500 lira 
kıymet takdir olunan letanbul Llma· 
nında 89 senedi Bahriye merbut on 
ruırnm ton haeml letiabisindo ve eu 
bktileslne bağlı Çankaya romUrkörU· 
nOn nısıf hlıısesi• 

İstanbul S üocU icra memurla· 
ğunca açık arttırmaya vazolunmur 
tur. 1/4/998 tarihinde ıartnamasl dl· 
vınhaneyo talik edilerek 20-4·933 ta· 
rlhine müaadif perıembe gUnU aaat 
14 ton 16 ya kadar letanbul S üncU 
icra memurluğunda birinci açık art· 
tırma euretlle satılacaktır. Arttırmaya 

lıtirak fçln yüzde yedi buçuk teminat 
akçQsi alanır. ııoteraklm bilcUmlı 

deniz ıOeunıu mUıterlye alttlr. 
Hakları deniz. ıieillerlle sabit ol· 

mıyan lpoteklt alacaklılar ile difer 
alakadarların irtifak. hakkı aablplcri· 
nln bu haklarını vı huauıllı faiz ve 
mesarife dair iddialarını llln tarihin· 
den lttbareıı 20 gUn zarfında evrakı 
mOsbitolorlle bildirmeleri lt.zımdır. 

, Aksi halde hakları deniz sicille• 
rlle sabit olmıyanların eatıı bedellnln 
paylaımaınndao hariç kalırlar. 

Alikadarların 1424 numaralı icra• 
"'° lflis kanununun 119 ıncı maddesi 
ahkAruına tevfllt hareket '9tmelori 
ve dı4.ba fazla mal<lmat atmak lıttyen· 
lerin S~ 970 numara Uı memuriyeti· 
rulze müracaatları llAn oluııur. 

l•tanbul A•llr• Mahkemesi 
6 mcı Hukuk Delr••lnden; Be· 
bire H. ın kocası Şobremlnlnde taı 
mektep karabaH Mehmet EL mahallo
ıinde karakol hane ıokağnıda 1!6 
No. lı hanede eakln Ye halen lkampt· 
gAhı meçhul Tahir oğlu Saleyman 
Ef. aleyhine lkamo olunan bo9anma 
davası hakkında gıyaben cereyan 
eden muhakoma.I neticesinde muma· 
fleyhanın boıanmalarına dair eadır 
olan 27 ·12·082 tarih ve SS· 1416 No. lı 
kararın bir nOııhaeı mahkeme divan· 
baneııine ileak edilmiı olmakla tarı hl 
ilAndan itibaren bir ay r.arfında itlr&Y. 
edilmediği takdirde hakkınııda muame• 
lel kanuı:.lye ifa ıdlleceğlnden tebliğ 
makamına kaim .olmak Qı.ere illn 
ola•ur. 

r Sök• Sulh Hukuk KAxımll-
01nden. Davacı lzmlrde mukim S~ 
koli wOteveffı. Halil boy odo Ratl& 
bey voı-eaeııl Huriye ve Vacide h&4 
nıınlarla Kenan lıey vekilleri d.Lva 
vekili Faik beyin Sökode mukim mcı
teveffa Hacı Ziya bey veresesi aleyh• 
leriııe Söke sulh hukuk hf\kimllğlne 
ikame eyled iği balei ıuyu '1aTall 
üzerine müddei aleyhin vereseden SO. 
kede hacı Ziya bey vereeeııindea 

Emine hanım namına berayl tebllt 
nı fibaoire verilen davetiye ıabrındald 
metruhatta, nıezburenln Türki7e cam ... 
huriyetij hilkQmeti h"rlchıde ltalyada 
ikamet ettiğini beyanlle bil& teblff 
iade kılındığından ve lkametgAbı 

bılineuıediğinden berayl muhakeme 
tayin kılınan gOnde muhakeme ioruı 
kabil olamadığı•La lllaaıı tebUcat 
icrasına ve mubakeaenlıı ıs· 5 • 9SS 
cumartesi gtınüne talikine karar nrlldle 
ğ. ndeıı mflıldel aleyha Eıııfoe hanımuı 
ynınl meı.kQrde aaat 10 da meıkilr 
mabkemedo bizzat buluomaıı veya 
kanuni nkil göndermeıl atıl haldı 
muhakemenin gıyabında balnlacagı 
lllzumu tebllt ma\i.amına kaim olmak 
Oıera ilAn olunur. 

l•hlnbul 3 Uncu ıcr••mdan. 
Narlıyan Scrklı efeudiı Şi9lldo Uğat• 
haue caddesinde 14~ numar,dırı lıııoall 
Hakkı efendi ve ealrenlo Beyol{u 
ikinci sulh kukulı mahktmealııdoıı 
aloyhlni:r.e istihsal ettiği 22 teırlnlııaol 
31 tarih ve Sl·4U1 numarala Kaaıqıpa .. 
9ada Süruri Mehmet efendi ıokağında 
nıilkorrer 27 numaralı emvali ga7rl 

. moukule Ozerlne mevıu hac~in feltkt 
ve ıaeııarifl muhııkomeııin tarahnn.a 
aidiyeti hakkındaki ilt\m mucibince 
taufınıza icra emri gOnderilm •ı:se de 
ıneı.kftr mahalrle olmadığınız ve el· 
yovm lkametgtlhııımn meçhul kal· 
mıı olmasına lıinaen HAnen tebligat 
ifası na karar veril mittir tarihi illıı· 
dan itibaren bir ay :r.arfında müraca• 
atla ait olduğu mahkemtıden veya 
totklk mercoindon icranın geri 
bırakılmaıı hakkında bir karar getir
ıı:ıedlğinlı takdirde tıbu ımUddeUD 
mOrurundan eonra gıyabınızda mua· 
meldtı icralyeye devam olunac.ga 
mezk(U icra emrinin tebllgl mak.auuo• 
kaim olmak U&ere Ub olu1aar. 


