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Tehlike, Korku Ve Endişe 
. . 

Tekrar Başladı •• 
Diyorlar Ki: "Fransız Ordusunuıı Felce 
UğrablmasınaMüsaadeEdilmiyecektir, 

Parlı, 20 (Huıuat) - Franııa 1 . 
matbuall, ortabkta karı11k bir 
•aziyet haıal olduğuna delAlet 
edecek mekalelerlo doludur. Ba
zan çok şiddetli bir lisan kulla· 
nalan bu yazılarda, ıilAhlan ta~dit 
meaeleaindo lngiliı Baıvekill Mi1-
ter Makdonald'an, Avrupayı bir 
muharebeye ıürOkllyecek kadar 
rerginleıen ibtilifı yatıtbrmak 
mal.:aadile Cenevredo komiıyona 
Yerdiği rapora bncum edilmekte
dir. M. Makdonald'ıa pillnında 
lngiliı ku•vetlerinln tahdit edil
mek lıtenilen ıeklioe alt bir rakam 
bulunmaması, iaıeteler kadar 
efklrı umamiyeyl de bayNt Ye 

1 

.. ., • .,, ...... , ... , r.ı .. 1».ı - 2020J Flıtl J kuruı 

Bugünün Meselelerinden 
Lloyd George Diyor Ki: 

Komünistliği Öldürmek 
Buhranı Söndüremez •• 

1 

Yazan: Lloyd George 
Dln7a hldlnlerl cllad.. wfa• ı tuur·u bir tekilde takip edebU-
eheıaml7et ka:ıaa170r. Bir taraf. melerl lçla, bu hldlHler haklua· 
tH Alırea7a hldlaelwl. bir t.. da be1a.tmll•1 lalı• •• t6hret 
raftaa allAhlan bırakma koaf.. ppmıı mlltehauıalarla d .. l•t 
ranaıoıa daj'ılmaaa, bir taraftan adamlarıaıa )'Dllaruu temla et

mlttlr. Bunlar araaında .. ıcı 
&la Amerlkada bankalann kapan• lııgUb rlca~lnd.. Lolt Cor~ 
m11a, dllnyaaıa harbe Ye lfllu hal a l.a-nklll Mua lbal ski 
doğru ifdea aeyrlal çabuklaştır• I 1 ...,. 0 

' e 
t GQ Q Uhl ngllll: maliye nasın Snowdea 

IDlf il'. a a en m m me•e· 
lul bu hldiaeler olmuıtur, Her ventre veulre Y&Tdır. Bu yazılar 
-n be P'-Jdetpe7 bu .Otunda çakacak 
... n dlln)anın gli tı çallıyacak ve karilertmh:e dünya hldlaele-
rfbl ıorUaQyor. Son Poata. kari• rlnl tahl l için, projökt8r vulfe-
lwlnla dOa7• hldlaelerlal daha alnl gtirecektlr. 

DUnyanın eski haline aYdeti, ııhhatinin dUzelmemile milmkOndlir. 
içinizden, milletlerln ne vakit aklı a>elime döneceklerini tnhmin ederek 
ı~hretlnl tehlikeye koymaya cesaret edecekler varmıdır? Ben henllz 
ufukta bir ıallh allmetl görmiyornm. 

BugQn dünyaya baktığımı zam.:ın, gördUğUnUz manzara gtlrUltU, 
brgqahk, buzur1uıluk ve dağınıklıktan baıka birıey değildir. 

Her ağızdan bir ıea çıkıyor, fakat diollyen yok. Herkea yine 
blldiğiol okuyor. Bir kıımı para iılahanda.n bahsediyor. Ortaya 
birtakım planlar ablıyor. Enflasion, Deflaalon, Teknokrul, Gnmrlik 
tarifelerini y&kaeltmek, tuarruf, israf; sonra bir tni:u bm, faıiım, 

hiddete ıllrllklemektedir. "--"=~· ... ~~ıyııliım, komnniım, Hitleriım, nasyonaliım, enlerna .. yonalbm Yetaire.. 
.-_': ,,. ·=· ' ·:·· ·: . ( Devamı 9 uncu sayfada ) Bir kiıım gaıeteler, lngilil tek

llliaia. Fransıı kara ft laa•a 
kuvYetlerlol imha makaadile ba-
ıırlanmıt olduğunu ı6yleyccek 
kadar ileri gitmektedir. 

Bu gazeteler böyle bir tek· 
Ufln Fransa tarafından &tabul 
edilmek f8ylo dursun. tetkik 
edilmiye bilo değer olmadığını 
açıkça yazıyorl u. 

· Bununla beraber diplomatlar 

. . 
Bir lirli t.luliJl Jnlimln111 ollnı•an Aarp •}4,rlmruln ,ı;.l · 

mahalilinde ~•mi bir aDk6aet doaald"• ... allalealle yatıtan 
ha•aaı 'esmekte •• neticeJe inli- gergin Ye korkulu vaziyet tekrar 
ıar edildiği anlqılmaktadır. Fa- hlaıl olmak iıtidadındadır. Fakat 
kat hllkOmeto muhalif olan bu arada baıı ılllh fabrikacılan· 
11ğ cenah fırkaları relılerl Fran- nın da el albndan giıll rol oyaa• 
ı:z ordusubun her hangi bir po- d•klan ıayialan çıkmaktadır. 
litika oyunile felce uğratılmaaına 
hiçbir suretle mllsaade edilmiye
ceğl mlitalAaaını ileri ıDrUyorlar. 
Denilebilir ki Cenenede M. Mak-

Müsabakamız 

( M. Mekdon•ld'ln Roma mll
llkatına ve • llh tahdidi m••• 
ıealne alt bUtUn 1•1•1111 lq ••J· 
falarımız.dadu·. ] 

Devam Ediyor 
Dil Encümeninin açtığı uket mUnasebetlle tertip 
ettiğimiz müsabaka devam etmektedir. Okuyucuları· 
mızın verdikleri cevaplar 11 inci sayfamızdadar. 

T. D. T. Cemiyetinden: 9 nu1Nar:alı liste ,adar: ibda, ibra, 
icmal, icra, içtihat, /dan, ltldia, idman, idrak, llıale, llaea•, //ıra. 

• 1 •• .. 

lstanbul Avukatları Ara
sındaki İhtilaf Şiddetlendi 

30 Mart Toplantısı Hayli Münakaşalı 
Ve Hücumlu Geçeceğe Benziyor 

·~-

istifa eden baro inzibat meclisi az~ları: Yukardan •oldan: Halli Hilmi, 
Ômer Faruki, J•mail Şevket, Münip, Haşim Refet oe Esa.t Malıliı Begl.r 

Mevsuk bir membadan 6gren· namzetler üzerinde fazla mllna· 
diğimizo göre latanbul Bnroıu kaıa edilmemesini alSylemlılerdir. 
azaları araıındakl lhtillf gUn Bu vaziyet Avukatların ekseriıinl 
geçtikçe bUyUmektedir. Baronun mUteeısir etmiştir. 

yeni idare heyeti ile inzibat mec- 2 - Baro idare Heyeti, Ad-
liainl aeçmek için 30 martta ya• liye Meslek Mektebinden mezun 
pılacak olan toplantının hararetli olup ta beı sene müstantiklik 
müzakereler ye hatta hUcumlarla yapan kimseleri umumi heyete 
aeçeceğl tahmin edilmektedir. ıormadan Baroya avukat olarak 

Bize verilen malQmata göre kaydetmiştir. Bu vaziyet, Darlll-
amkatlan ibtilAfa dllşllren baı· fünufı tahsili yapan hukukçuların 
laca meseleler ıunlardm haklarını iblAI eder mahiyette 

ı - Baro azalarından bazı· aörUlmUıtOr. 
ları, inzibat mecliıi •• idare be- 3 - Hemen hiçbir cemiyette 
ııti ""tilaabancla ileri ttırdllderl ( Denm& 9 uacu •rfacla ) 

• 
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Dil Ve Tarih 
Hamlesi 

BP.l)'adaD .. hrJalae Ud clil " 
wlb lllaıl gelmltUr. B11 lllmler-
cleo dil •• tarila haaleaiaclen 
lıtltade edileHk tir. B• Jı aıaıta 
Mlln•• diyor ki: 

Bmla B. (Betik&lf Akaretler 71) 
- Din R..,.üa iki ilim pi• 

mit- Son dil ye tarih hamlem1d 
tetkik edeffldermlf. Tarihi J•radıl • 
t• kadar çıkan Tük milletinin tarl-
W slbl dlll de ihmal edilmlıtf. Ml.U 
Wr tarih ldtabamıa ol•adıt fibl bir 
kamu1Umua r.ile 1olrta. mdi bana 
J•p•JOl'u .. Yaparken de Jnelm.Jel 
tanınan ilimlerin bllrileriacle• latf. 
fade etmemi• pek tabiidir. 

• Sllle7nıan Bey (Akaarı.7 Kazpııl 
Sadi mahalleıJ 84) 

- Şimdiye kadar blr Tlrk tarihi 
ruılmaduftar. S.ltaaat umaamcla 
tarih -et:,. mekteplerde çoealduım .. 
sın eHae Hrdit~mis kataplar hep 
••k'= .. wf• .... u ...... piidiplı ..... 
Jcaqkluım11 ••thlyelerladen 9ılra• 
rıl•t .. ,ıerdL Dllim'ade Aa-ap ve 
Aeem kellmelerlnla ıaltanah altında 
edU:rordu. Tarihimiz rihl dJJimlz de 
.. nsindlr. Şimdi 7apılan anket• 
lercf~ anla1onı kl lı dilimiz •••ii• bpıaı açalm&mlf bir hazinedir. 
Tarl)lmid Ye dilhai&I tedyia ederken 
bü16k Ruı alimlulnln lbt!Aılarendan 
da ı.t1fade edeeelrmlfiır. Ba fikir de 
pık dotrudv. 

* Mıbmıt B. (Df Tuyola Amırlkan 
il tauap baneal) 

lledeal mJlletlerha milb tarlJa. 
lerl n kamualan vardır. Bizim 
flmdiyekadar ne mwatuam bir 
tarihimiz 7&11lmaf ae de lluna
mızın l6}atlerl toplaamıtb. Bu 
ba,ak bir nok•nch. Şimdi ba 
aokıa•amıa ta .. mıama1a ~ , ... 
Toprak 
Bagramı 

lataabal Ziraat Oclua Toprak 
.. ,,... - çiftçilw toprak· 
lanm cllnlendlrmelerl •• yu yer 
toplaaarak ha bayramı t•'it etı
..ıftl bltla lsasalara tamlıa 
etmlftlr. Toprak ba,..amı ula 
pi. Halkala mut mektebinde 
tetit edilecek*. a-- lçla ... 
tin civardaki klylll• mektebe 
ÜYet eclilmiflerdir. 

l.taabaldan davet edilenler 
tk o ah Sirkeci'den 10,50 tre
.. mektebe ıld•cekl•clir. 

18111yif T ıhkikab 
Y atakL nro• tlrketiDla e.,. 

otla w KaraklJcleld .. beteri 
IDlade pplaa almayif tabldlrab 
ikmal eclUmek luncllr. 

M. .J::• ba,W dinlenecek· 
tir. T W.. eden Mldclel-
•maal muml S.&d Bey ful .. 
kem ild ,... kadar hamlıy .. 
rak lıllddeiamaalllp wwecektlr. 

ismet Htlını Beyin lsticvallt 
llldclelamamllik lamet Hhal 

e.,ıa (Bir ,.ım. aktı) W.U tir 
kitaba .a.,Wacle bir clna apaıı .. ... ,..,. ...... -- ..... et,.._. Dan ewala (7) IDcl ................ 

Sokak Ortasında Bir Dayak 
Bir Genç Kız Sevda Çeken Bir Delikan· 

lıdan Sokakta Dayak Yedi 
EYYelld ıtln G~dikpa,-'da aokak ortasında konuımak ye kendialaden cevap almak lltecllflal 

prip ve ,Orllltlill bar hAdıae olmUft genç bir kıza .o1ıemlftlr. Matmazel Arploe ba ftSiJet 11ar
11 
... 

kup taurm edllmiıtlr. Yaphiımıs tahkikata jare da biru 1811,... ıa"bi olmuı fakat kenclWal ,. .. .,. 
bAdiM t11•• PÇ1111f

0 

tir. G d"k 'd ot ' -
• • • 

1 ~fa a uran toplayarak Boğosa ret cevabı Yermfttir. Bunun 
lnmclarac. Botoa bar mllddettenben Arıaloa lımin- i A-J&. f b ld k k · 
de ıenç bir kıu karıı 6 lllaıd bir d Dzer ne ..-.o• eaa a o ıım11 ve eğer enda-

.. ~ n e .ev a arzuıa aile evleamete rua obaaaa f•a muamele J•pe-
duymaktadır. Bogoı birkaç defa fırsat kollamıt. .. •idi ..a.:-ı -• ı.-.ı.. B • • 
du1duja 111'Z11JU Matm ı A al , caguaı ve v rec-.- -,..em.,u.-. unun uıerme 
F kat ıenç k 8 .. , ne. 

1 
11 08 8 açmııtar. Matmazel Artaloı korkarak karakola gitmek ve 

lak ı&ıtermlt 12 :.~b:tn :ı•r ue kartı alAka
1
::t Boioıu poliıe ıikAyet etmek latemiftlr. Fakat 

. • cevap vermem ., .. r. Boioı buna .meıda. nrmiyerek ~ Jaaa ora-
Nıb•yet ~ enelld ıtln Matmaael Arploe'1111 okta fena laalcle dhmtlf n lurpala191fbr. Bira 
yolanu beklemıı te genç kısın karpaana dikilerek aonra polialer ıelerek Boioau yakala1D1flardar, 

Eski Bir Mesele 
Yeniden T ed
kik Ediliyor 

Haber alchtımaa tir• ıtım
rlk •ahdaa b.. •ldlrJOj'll 
...... bir ...... • IMfıul 
olmıya ltqlalmfbr. fbclbe, ıeçen 
1eneJerde de baheettiiimiz bir 
meaeleain Jenldea tetkikinden Ye 

kat'ı bir hal ıeldiae bağlanmak 
btenDmelİDdea ibarettir. M•ele 
ıuclur: Hazır elblıe ticartel yapan 
bua ldmteler hariçten kolları, 
1akaları ve diğer k111mlan dikit 
Jvleriaden aynlm11 elbiseler 
ıetirtmekte, bunlan paçavra tar.f. 
feslae aydurarak aa gllmrllk rumi 
vermek •retil memlekete ithal 
etmektedirler. 

Halbuki bunlana paçavra De 

Fabrikacılar 
Yeni Taleplerde 
Bulundular 

rG b d M 
hiçbir allka11 olmadalt ulq.ldt-ayrimü a iller u··naka- iaiçinortadakaçakçılıj1alllradar 
edea bir vaziyet bulunup bu· 

lata.bul Ticaret Oda• koa
,....ı din toplanbıım yapmıı 
•• d•idaufbr. Bu toplub da· 
1Ana7iin laimayesl için alınma11 
icap ec:l•a tedbirler g6r81lllmllf, 
banlarıa vekalete bilclirilmul ka
bul edilmİftir. F abrikacılardaa 
Kllam Bey, diba bir mubarriri
mlse kOJ1tr• mluuebetile fQll
lan alylemiftlr: 

.. _ Sana,U T .. Yik lcaaaau 
mac:ibhıce fOmrBlr muafiyeti•• 
tabi maddelerin miktan (175) 
kalemdL AbDaD IOD karar
~ar Dleriae bu miktar {35) e 
indirildi. Bu otuz beı kalem .,. 
ya Durlnc:le de Oçllncl bir 
tahdit ,apddt Ye- ancak (1,5) mil
JOD lirahlc fllmrOk Ye muamele 
Yergili muafi7eti verildi. Bu Jtb
clea birplr fabrikalar mufl1* 
tea latlfade edemez oldular. 

lktaaat nklletile difer bam 
makamlara mlracaat eclerek(l,5) 
mll1oa llrahlr muafiyetin artbnl
.... , " hatta tamamen .kalda
nlank (35) kalem ..,a tberla
clu fabrilraalara latedikleri ka
dar mal c•kİaek aallhlyotiniaa ... 
rilmeainl iatedik. HDktmetla bu 
talebimizi kabul edecejinl Dmlt 
ecllyor " beldiyonu. .. 

Seyrisefainde 
Hazirandan Sonra Bazı 
Dtiifildikler Yapılacak 

Polta nparcalufa bui.rudu 
itibaren de.ı.tla de lüuedu oJ. 
duta bir firkete seçecektir. H~ 
.... Yapar 1c •• ,..,a1an da .... 
kete W...dar tdaUle iftiralı ec1 .. 
celd•clir. Halraada S.yrlHfala 
Umum MldllrlDjD Aakara1a nak· 
leclilecek •• lclareaia beW Htla 
erkAaı aruaacla uulı tebeddllller 
olacakt r, Fabrika ve haYUllar 
~ Wrkac ecnebi •lteh .. ıı ==- ~ •tmlftlr • ...... birkaç &.fa kaür 
...... olacaklarda. 

1 B • T 1 y 1 lıııımacLE tetkik edUmektedlr. 

şa ı ırln op anb apb ar ..... k:.~11.~~11ıiıı!... ....... 62500 gı•liz Lirası Ne Olacak? F.aat Beyin failde para •erdlf ı iddlHile 
teYbl!t eeua aldıfl y•almıfb. Ot-

DfaH ,.,_,.,,,, iel1111M ... rı.IWUler 
GapimlbaclWer dla H.ıkeftD' mektedir. Fakat ••tice uc:U 

de tekrar toplandılar, Aakua1a d.Srt •J aoara belli olacaktır. 
aidea bç kiplik heyetill ........ Gayrlmlbadlllerla 1 .. ,. kalan 
alt bahab diDleclUer. Heyet _. latilalcaldarmıa temini, lklacl defa 
aDI •e cewapla bir npor ilam- verilecek bonolarla mlmldba o1 .. 
lamııtı. Bu rapor C.miJet Reiai caktır. Baadaa bqlra Muhtelit 
lamail Mllttak B. tarafaadu okua- Mllbaclele Komityoa•• emrinde 

........... 1 bulunan 82500 laaW. llruı da 
duju sama bua • _,. ar tamamen gayrimlbaclUlere veri-
oldu. He.Yetin ftl'diii iıahata lecektir. Fakat ba la...ta Y• 
ıGre l•Jrl•lbadil boaom muka- naalataa ile bir maka..ae 7apmak 
bilinde Ziraat Bukua tarafaadaa IAzımıeldijl için teni me..ı ... 
batlauan sabflara de•am edil- ondan ıonra tekarrtlr edecektir. 

Yeni Bir Fallrjka Daha J 12 Senayı lahkom Olda 
F aatazl erkek kwnqlan yap- Geçen MDe Beyoilunda Mu-

aıak llzere yakında F ındaldı 'ela tafa Bey isminde bİrİliDİ 6ldlrea 
bir yllnlll menaucat fabriuu MeYlat otla F ~· din Ap 
-• -•- T-Ldit maltnd Ceza mahakemeamde temyizden 
•~acaabr. 1111 en aab• ...ı.u .. um. 8 ..._ edil-
1erli kvmaı fabrlkalan çok fay- mipir. Fala enelc. 11 1•979 
da ıarmllflerdir. Mewcut aeldı • malaklm eclilmletL Din muhakeme 
on kumq fabrik• t..-llanm tekrar eclilm'ı Ye karar !erilmlt-
blhııOJt n-•erdiı Arbk dal.ilde tir. Yeal ..._. .... F..ı. il 
-~ • ...,. • ,.. • dol.ı....cLta lcla 12 ... 

A9rapa mala •JUl•cla elbialik 7 a1 hapllt• 1atecak, a,nea 
we paltolu kumatlar yapdmata lldlrdutl ada•• .Uı.,_ lld W. 
bq1am ıt r. lh-a ••ecektlr • 

"• ... .._ .. ,. .. ld.. tekrar 
tıetlsi ......... Lat ~ ..... 
kilde •-.1cet1 ılrGlmedljiadea •• 
amele lcruına Ubum oJmadıt-a 
karar •wllmlftlr. 

Sisten Oturan Vapur 
E•nJld aOa U..... k•pla1an ıı.tea 

••11 retil kir ... mu1ac1e ıs.,.,. 
otura •Saadet • •apara •utanJ. 

••fbr· Deni• tleant mlcllrlretiaia ••· 
.... ... ••• ta "" ... :rld• ... 
b.tlra .awm bir kua el•-ıhr. 

On Bef GUnlOk Ticaretimiz 
Gır.• " .... ;.-a.. Vek&Jetilila 

l.tat1ıt1• ri te\idk MrNa• ••rtai 
ilk oa bet ıllalillG için JApbta hl\ 
IRalbtlb ... hllaallbmıa 2,M4,311 
........... , .... 1;'807- IJndlr. 

Çalman bltflar Balında 
Geçenlerde Devlet matbuaua

cla llldllr Hamdi Beyin tetkiki 
aeticulade bir lunızhk meydaaa 
pbrdcLpı JUIDlfblr. Haber 
aldajumza ••• poUa. ......... 
kljıt kuarlanadaa (1080) kilo 
kac:laruu bir .. iaacla ,akala-

••tbr· 
llasturı lluaMI Tamı 
Kadık.Syllade enelkl ı•a 

bir hlcliM olmUft llacit 18miDcle 
bir klftecl, ....... ..... bir 
bd.ma oda kapa .. lararak 
U..... •tmit •• 21 lira kadar da 
,... plmafbr. llacit 1akalaa
p11fbr. 

Fiatler 
Artmadı 

Tlunt Naaı Ltetletfk •1ro•-• 
Htrıttifl bir cetHle ıh ,.... 
ŞaMt.,. ~ele ........... Wr 
m11mr ..-..· .... • klrelulle Jlreeell 
ft ................... tlfildllı JOlı~ 

--------- ---------- ... - - -------------

s .. Po.t1111ın Raiınli Hi/ci.ge .; ı P•mr Ollı H••• Beg Digor Klı 

... sıınıa· .. r .. o.u.-WL.. l ... ........ Mu.ur, ıu... aiı isi•• • ....., ~ ......... 
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Miindericatımızın çoklu-
tundan dercedilememiş
tir. , 

., 

·--·· --
933 Bütçesinde 
Ne kadar 
Fazla/ık Var 

Ankara, 20 (Huıua1) - BDtç• 
encümeni 933 bUtçesinin varidat 
luımını görUımiye baılamııtır. 

Sıhhiye bUtçeain• trahum 
mOcadeleai için 149 bia, sllhrevi 
baetalıklar mUcadeleıi için 199 
bin, ııtma mUcadelesi için 926 
bin lira tobıiaat vardır. 

lktıaat bntçesine yapılmıı olan 
ı.aııı ların en mühimi ihracat OfJ. 
ıiue yapılan zamdır. Limanların 
tomizlenme mnırafı olarakta bUt
çeye 30 bin, dahil •• hariçte 
açılacak sergiler için 60 bin, 
propaganda H neıriyat için 16 
bin lira tahsisat konulmuıtur. 

Maarif bütçesine DarUlfUnuna 
yapılacak muavenet için 781,824 
lira, spor cemiyetleri için 50 bin 
lira, Himayeietfal için 20 bin lira 
tabıisat konmuştur. 

Konya' da Tömbeki 
Konya, 19 (A.A.) - Villye

tlmixin bazı mıntakalarmda veri
len mU1aade Oxerine t6mbekl 
ekilmiştir. Yapılan denemeler 
Aladag ve Hadım topraklarında 
temiı ve neflı tömbeki yetiıebl
leceiinl ortaya koymuıtur. 

Ekin işleri iyidir 
Konya. 19 (A. A.) - HaYa· 

lar yagışh gitmektedir. Ekla i 4111~ 
leri iyidir. Tohumluk baıday '_~ 
arpa ıetirilaıaeslne de•am edı· 
liyor. 

Bir Çocuk 
Çorum' da Babasını 

Zehirledi 
Çorum, 20 (Huıual) - Ço

rumlu Abidin iıminde bir deli· 
kanla babuı 1emercl Lütfiyi 
dDkkAnına götOrdOğll yemeğe ze
hir katmak ıu.ıetile öldOrmOttOr. 

Bu yemekten Hmerci L6tfl 
Efendinin dUkkln komşuıu da 
yemif, o da zebirlenmiı, fakat 
kurtarılmııtır. Abidin tevkif olun
•Uf, cDrmünO itiraf etml1tir. 

Cinayete aebep, Latfinin ot
luna para •ermemeaidir. 

Bir İstifa 
MUıkirat lnbiıart mOdUrU Aıım 

Beyin yazif esinden iatifa ettltl 
don akıam geç vakit ıayl ol
muıtur. 

lıtifanıo ıebeplerl hakkında 
bir ıey söylenilmemektedir. 

lzmirde Bir Tevkif 
İzmir 20 ( Huıust ) - lskAnda 

memur bulunduğu sıralarda ıui· 
lıtimali g6rUlen Fevzi Bey tev:df 
edilmiştir. 

işten El 
Çektirildi 

Heybeliada Nahiye MUdUrll 
ile Kınalıada poliı komiserine 
bir ıikiyet üzerine yapılan tah· 
kikat neticesinde işten el çek· 
tlrilmiştir. 

Timurtaş Han 
Tahran, 19 - C inayet mabkemeal, 

r izli cel1eande yapmıf olduğu mll· 
ıal<ereden ıonra Hki aaray nazırı 
Timur Tat :-ıan'ı 5 •~ne hap•• Ye 
63 bin tömen para ceuu ıa mahküm 
etm flir. MalakGmi7etinin Hbeblf 
lrtlkip n dolandıncalıktar. 

SON P · \ 

------------~--------~-------~---- ~-~---~~~------~~--~~~~--------~" 

(Resimli Makale a Görüş Farkr a 1 

r 
1 

YG.Unden bahar ye Hadet akan 
bir ıDıel klıın cildini mllıroıkop 
allana koyup tetkik ediniz, bOtOn 
aüzellitinl kaybeder. 

Ay'a hepimiz ayni •urf'tte g8rürO:ı. 
Fllnld kimimiz onu tepılytı, klmi· 
rniz portakala benıetlriz, fakat srl!· 
rOşlerimbde bOyük fark t8r:inmf' z. 

Her hidiso hakkın -fa verdiğimiz 

hOkOmler, onu uzakt an veya yakın· 
dan ır6riişümüıe göre det tir. inaan 
çok yakın veya çok uzak oldutuna 
göre lı\lkrııündc alda ·ı.ıbilir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Eski Yunan Kıralı Tekrar 
Tahta Oturacak Mı? 

------
Esrarengiz Mülikatlar Yapılıyor 

ROMA, 20 ( Husust ) - İtalyan ga:ıetelerl Sa· 
bık Yunan zabitlerinden bir kaymakamın 6ilkreşe 
giderek orada sabık Yunan Kıralı Jorj ile giıll 

arlhğın geri geleceği neticesini çıkarıyorlar. 

bir mDIAlcat yaptı;ıoı yazıyorlar. 
Bu lca1makam yakın doatların~ aabılc kırahn 

kendisine yerdiği yDlrHk bir vazifeyi yerine getir
mek bere yakında Atinaya rldeceğinl söylemiştir. 
Bu bldiHyl tahlil •den gazeteler, Yunaniıtanda Kı· 

ATINA, 20 (Huıusi) - Çaldariı taraftarı "Atl
nalka" gaxetesi Loodradan aldığı bir telgrafı net
rederek Yuoaniıtanda kıralhğan tekrar baılayacağı 
kanaatını izhar etmektedir. 

ATINA, 20 (Huıuıl) - Zabıta Jeaeral Pilutrua 
ele ıeçirmek için uaıtırmalarına deftm ediyor. 
DDn tOpbe üzerine birçok e•ler araıbnlmııbr. 

lngiliz Gazeteler~, Rusyayı Mızıkçılık 
Yapmakla itham Ediyorlar 

LONDRA, 19 - D6rt lngiliı mühenJiıinin 
Ruıyada tevkif edilmeal ylbOnden iki btıkilmet 
aruaoda ha11l olan aerginlik ıiddetini arttırmak· 
tadır. Deyll Ekispru ıazeteai, Ruıların logiltereye 
ticari borçlarını •ermemek için durup dururken 
b6yle bAdiHler çıkardıklarını yazıyor. 

ğıoı Sovyet topraklarında cDrllm iıliyen her maz· 
nunun SoyYet mahkemelerinde muhakeme edilme
lerinin devlet iıtiklAlioin icabı olduğunn aöylemiıtir. 
M. Litvioof demiıtirki: 

Moıkova 19 - lngiliz ıefirinio, mevkuf mUben
dlslerin derhal tabiiyeti talebine kartı Sovyet hari
ciye komiseri M. Litvinof, bu talebin mOıtakll bir 
htlkiımet tarafından kabultlne lmkln bulunamıyaca· 

.. - Eter lngiltere Hllkümetl Ye lngiltere sefiri 
meırkuf lnııilizlerio masumiyetlerinden emin bulu
nuyorsa bunların akı betleri hakkında endişeye 

dDımemeai lbımdır. ÇOnkO maaum bir kimıeye 
kimae bir ıey yapamax. " 

Maarif Vekaleti 
Kitap işinde Esaslı Ka

rarlar Aldı 

1 Kayseri' lif er 
Çok Meınnun l Çorumda 

irtica Maznunları Muha
keme Ediliyor 

Ankara, 20 (Huıuıt)- Maarif 
VekAleti bu Hne Ukmektep 
kitaplarının hepıini, ortamektep 
kitaplarım da k11men tek kitap 
haline koymak için hazırlıklarını 
bitirmittir. Bu huıuataki kararlar 
birkaç gllne kadar ilAn edilecek· 
tir. Kabul edilen kitap Oç aene 
mlld detle değiıtirilmiyecek, de· 
ğiştirileceği zaman da bir .ene 
evvel ilin edilecektir. 

Mektep kitaplarını basmayı 
taahhüt eden kitapçılar kitapları 
mektepler açılmadan on gUn ev· 
vel memleketin her köşesindeki 
k6y mekteplerine kadar dağıtmıt 
olacaklardır. Aksi takdirde bak· 
larında takibat tapılacaktar. 

VekAlet ilkmektep muallimleri 
için bir kitap serisi, ortamektep 
talebeleri için de kitap halinde 
bir ders ıerisi neşretmeğl karar· 
laşhrnuştır. 

Kayıeri, 19 ( A. A. ) - yeni 
dokuma fabrikasının Kayaeride 
yapılacağı hakkındaki haber, 
Kayserlileri çok aevindirmiıtir. 

Ticaret Oda1ında yapılan 
toplantıda, bir şllkran armağana 
olmak üzere fabrika yapılacak 
yerin parasız olarak verilmeai 
kararlaıtarılm•ıtır. 

Konyada 
iki Bankanın Senelik Top

lantısı Yapıldı 
Konya 19 (A.A.) - lktısat ve 

ahali bankaları heyeti umumiye· 
leri senelik toplantılarını yapmıı· 
ı:rdır.Banka muamelelerinin eyi ve 
düzgün gittiği kÖrlilmüştur. lkti· 
sat bankası yUıde beş temettll 
dağıtmaktad ı r. 

Çorum 20 (Hususi) - Uzuo
köprüde halkı türkçe ezan aley
hine tahrik eden tilccar Ferit 
Beyin muhakemesi bugün yapıt. 
mışhr. Maxnun tahrikAt yapma
dığ nı, UzunköprO Farka idare 
Heyeti Rciıinin taınii ile mah· 
kemeye diiştUğUnU, fırka rei• 
sinin kendisine borçlu olduğu 
için bu iıi yaptığına ıöylemiı ve 
ağlamıya başlamııtır. Maxnun ev• 
velce cinnet buhranı geçirdiği 
için Tıbbıadllce müşahede altına 
alınmaıma karar verilmiş, muha· 
keme ayın on aekizine bırakıl· 

mıttır. 

lzmirde Dolu 
lzınir 20 ( Hususi ) - Dun 

saat on beşte sağnaklı yağmur
larla beraber dolu düşmllştUr. 

·-=-==-:======~==~ "::;::::::=====-

iSTER İNAN JSTER İNANMA! 
Bir nıuharrjrimlz alik.adar da.reden fU malümah alındığı halde bu miktar yumurtacı laraoıı• tarafından 

alnııtlır: " Almanya hükümetl 16 marttan it baren çok glSrülmektcd ·r. Almanyanı:ı koyduğu yeni gilmrilk 
Almanyaya ıı recek yumurtaların gümrük reım·ni 3.5 reenıi iae 35 • 36 lira tutmaktadır. Bu kadar yü k•ck 
marktan 70 marka çıkarmıttır. balyada eeYkedilen bir realmden eonra Almaoyaya l'ürk yumurtaaı ihraç 
Türk yunıurtaLuından kental başına 16 TGrk liruı •tm•nl~ pek rDçletceetl .aöy :enmektedır ... 

l '( R v I 
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Kabahat Yahudilerin 

Değil, Bizim .•. 

--------- A. E. 

Lehistanda Y abudilere kartı 
şiddetli bir ıaleyan varmış. Se
bebi nedir, maUlm detil fakat 
mağaxaları kapatılayor, evleri 
taılanıyor. içlerinden teaadllfen 
aokağa ç ıkmak cesaretini ıöıte
renlerin ıuratları yamru yumru 
oluyormuf. 

* Ajansların hergUn ıUtuıı ıütun 
tebliğ ettiği telgraflara bakarsa· 
nız Yahudilere karşı Almanya'da 
da ayni ho9nutsuxluk göri.ilmek· 
tedir. 

Bu memnuniyetsiılik nereden 
çıkmış, hangi sebeplerin tesirile 
doğmuş, haberleri veren ajanslar· 
da yazılı değildir. Yalu ız biliyo
ruz ki, içlerinden memur olanların 
hizmetlerine nihayet veriliyor, 
tüccar olanların işlerıne kesat 
getiriliyor, serbest mes!ekte çalı
şanlarm faaliyetlerine de boykot 
ile karşı konuluyormuf. 

Yahudilere karıı yirminci aaır· 
da yapılan bu muamele Lehi .. 
tan ile ·Almanyaya münhasır de
lildir. Romanyadan başlayarak 
ta F elemenge kadar ber yerde 
izlerine teaadUf edebilirsiniz. Ya· 
hudi dUnyanın her tarafmda 
ıiddet görllr, zulUm g6rilr, dayak 
yer. Bununla beraber dUnyanm 
her tarafında J•tadığı yerin 
yatandaııdın Lehistanda Lehli, 
Almanyada Alman, Romanyada 
Romanyabdır. l:ehçe, Almanca, 
Romence •eya Fransızca konuıur. 

• Y abudinla yer ytlzDade suJOm 
ıörmediğl tek bir yer Yardır, o 
da Tllrkiyedir. Biı Y abudiyi ya-
7abancı bilmeyiz, kendimizden 
addederiz. Bazı saaflannı mazur 
g&rerek aeçer gider, doıt yqaıız, 

( Dnamı 10 uncu aayfada • 

Tahliye Edildiler 
lakln ıuiiatimali mueleıinden 

dolayı mevkufen Adliyeye veıril
mlı olan elliyi mlltecaYiz maznun 
hakkında Devlet ŞOrua IDzumu 
muhakeme kararı vermiıti. 

Moddeiumumilik bu karan 
mevkuf bulunanlarla alAkadar 
ıörmemiı Ye muhakemelerinin 
gayrimevkuf olarak icruı içia 
kendilerini tahliye etmfttir. Bun
lara ait muhakeme yakında bq
hyacaktar. ----
Bir Asistan 
Fakülte Reisini 
Tokatladı 

Edebiyat Fakülteıi talebe ce
miyeti tarafından cuma akıamı 
T okatllyanda \erilen çay ziyafe
tinde mOeuif bir hldise olmut. 
Edebiyat Fakültesi asistanların
dan Nihal Bey Faktılte reiıi Ali 
Muzaffer beyi Hlonda atzından 
burnundan kan gelinciye kadar 
dövmnştnr. Dayak badiıeainia 
aebebi Nihal beyin Ali Muzaffer 
beyi selAmlamamaaı Uzerioe vaki 
istifsara kızmıı olmaaıdar. Ali 
Muzaffer Bey dün aqam Anka
raya gitmiştir. ------iş Bankasının İhtiyat 

Akçesi 
Ankara, 19 - İt Bankasmıo 

ihtiyat akçesi 2,540,000 liraya 
baliğ olmuştur. - ·---

Onuncu Y ıldönümü 
Cumhuriyet ilinanao onuncu 

yıldönümU bayramının tehrimizde 
ç ok parlak bir tekilde icrası için 
Belediye bütçes ne '7 bin lira 
tahsisat konmu,tur. 

Fra ·k Taksimah 
Edirr• Uaesi Riya&iye Muallimi 

Hadi B t!y yeni bas lacak gDmilt .. 
ve bronz paralar için frank tn· 
simata u•ulOnOn kabulDoG Millet 
Mecll.ine teklif etmiıtir. 



Memleket Man%araları 

' 

Za/ranbolu 
Köylerinde Mek
tup Nasıl Beklenir 

Zafranbolu, (HusuSI) - Köy 
postaları için ıimdiye kad r gös
terilen ihtimam sayesinde köylil· 
nnn mektup meıelesi tamamen 
halledilmiştir. Her kazada posta· 
far idaresi her köy için bir kutu 
tahsis etmİf ve kutulara s ra ile 
numara koymuştur. 

Posta kutularını köy muhtara 
lora korucu] ra haf tada iki kere 
açt rmak ve muhteviyatını köye 
getirmek mecburiyetindedir. Köye 
liıler bu sayede mektuplarını 
kaybolmadan el erino alabilmek· 
tedir. Köylerin k oli nakliyata cid
den ıayanı tetkiktir. Maalesef 
köylerde henüı paket postaları 
teessüs etmemiştir. Köyll\lerin 
paket halindeki postalan halA 
kabrcttar tarafından yapılmakta· 
dır. Köye katırcının gelmeıi bir 
bl.diaedir. latanbuldao köyün ka
tırcaaı gelince köy balkı bir mey• 
dana toplanıyor ye okur yazar 
bir delikanlı da paketleri teni• 
bqhyor. 

- Memiı oğlu NecipL. 
Birçocuk koiuyor sevinerek 

hediyesini alıyor ••• Bu ıurotle ba
ııra bağıra dağ blan ıkatın:ınınqyası 
bitti mi: Hediyesi "'lcnler bir 
1ana gelmiyenler de bir yana 
ayrı1ıyorl 1ıtanbu1da kimsesi ol
madığı için bir ıey gelmeyip 
boynu bftktllen ya\'rulann ağlatıcı 
halleri çok hazin bir levha ohı· 
yor. 

lçUmal mehaxirl uymakla bit
miyecek olan bu katırcı Adeti 
artık kaldıralaa ve poatalar paa 
kette kabul etseler ıanıyorum ki 
aynca maddi bir ktllfet• hacet 
kalmıyacakbr. - Mehmet En\•er 

Bandırma' da 
E:dincik Tarihi Bir Nahiye 

Merkezidir 
Bandırma, (Hususi) - Kaza· 

mııa merbut Edincik yedi bin 
nüfuslu 20 - ~5 kilnmetrelik bir 
mesafede denize hAkim bir mev• 
kide kurulmuı güzel manzaralı 
iyi havalı ve ayni ıamanda tarihi 
bir nahiye merkezidir. 

Ahalisi çal şkan ve mUteıeb
bistir. Halkın kısmı aıaoıı tica
retle ittigal eder. Baılıca meıga· 
leleri zeytincilik ve ipe.kçiliktir. 

Nabiye merkezinde posta Ye 

belediye teşkillh me•cut olup 
belediyenin varidab a:ı olduğun· 
dan memleketi tamamile imar 
edememiştir. Burada haftada bir 
defa puar kurular Ye bu puar 
bllttm ei•Rr halin iıtirak eder. 

Yakınlığı dolayııile Erdek 
kazau halkımD luamı azamı hu 
cuma hem bir gez:iati yapmak 
ye hem de hamamda yıkaamalr 
için Edinciğe iiderler. 

M.M 

izmir Lik Maç1an 
lzmir (Huıuıt) - Lik ma'1a~ 

rına devam edilmqtir. 

Altmordu-T .. rkapor arasındaki 
maçtan Altanordulular, 2-0 i•lip 
gelmiş'erdir. 

Şarkspor· lzmirzapor takımlara 
arcıs ndaM oyunda Şarksporluların 
3-2 ga1ibıyeti ile neticelendi. 

Karşıyaka sporaGöztcpe ku
lüpleri aras ndaki maçı Karı y .. 
ka.ıJar 3- ı ka:ı ndılar. 

ION POSTA 

Eskişehir Şeker Fa.brikası 

Fabrika inşaatı İlerliyor. Eskişehir 
Hükômet Konağı Lise _Yapılacak 

Eskitehir, (Hu- tır, bunun için 
ıuıi) - Şeker hUkGmet konağı 
fabrikası inşaab ~!arak başka bir 
hergün bir par- bina bulunmu.-
ça daha ilerle- tur. 
mektedir. F abri· 
ka mildüriyeti 
umumiyeıi (Ya· 
sin· Şakir otelini 
kiralamıt Ye bu
rada faaliyet baı· 
lam ştır. 

Eelf l••hlrde feci 
bir kaza 

Şimendifer ida
resinin 44 aeoe-
Jik emektar va· Şeker tebrlk••ının lfletme ldar••I 
gon memuru Bekir ağa bir kaza rinde mevcut metruk bir tepenin 
neticesinde ölmüştnr. Bekir Ağa toprağını tahlil ettirerek &1ma 
val?on1an biribirine bağlamak ziraatine elverişli olduğunu tes-
için manevra yaparken nasılsa bit etmiş!erdir. Bu tepeyi arala-
yanhş bir hareket yapmıı ve rmda taksim ederek •llrmUşler, 
vagonlar altında kalarak ezilmiş· hükGmetten aldıklan 30 bin as-
tir. Kaza tahkikat ına müddei· 
umumilik vazıyet etmiıtir. ma çubuğunu dikerek bUyllk .bir 

Eaklşablr'de SUrek Avı bağ vficuda getirmişlerdir. 
Ziraat mUdUr)üğünün tertip Eskl,ehlr'd• ll•• Blna•ı 

ettiği stırek avları devam et- Hükumet konağın n lise bina-
mektedir. Bu hafta 9 domuz, bir 81 ittihaz edilmek Uzere maarif 
ayı, iki geyik ve sayısız ta'Y)an idaresine devredilmesi takarrür 
ve keklik vurulmuştur. 
Eeklf•hlrde Bir Baj Kuruldu 

Sablmış ~öyU abaliıi köyle-
etmiıtir. Bu bina yirmi ıenede 
yapılabilmiıtir. Fakat ıehre uzak· 

Maarife dev
redilen bina içe
risinde mektebe 
elverişli tadilAt 
yapılmaktad.r. 

Eakl,eh:r Tlca· 
ret Oda• 

Ticaret oda11 
aenelik içtimaı• 

al yapmııtır. 

ı,umada odanın 
mUlhakatta birer mllmeuillik ih· 
taaı için tetkikat yapmasına ka
rar verilmiştir. 

Temall Şubealnln Seyahab 
Halkevi temail ıuheai Kurban 

bayramında Burıaya bir seyahat 
yapacak, orada bir mllaamere 
verecektir. 

Himaye heyetleri bayramda 
fakir talebeyi giyindirmek için 
hararetli bir mesai aarfetmekto
dirler. 

Bu bayram yllze yakan çocu
ğun giydirileceği tahmin edil
mektedir. 

Malatya' da Beş 
Yüz Kaçakçının 
Muhakemesi 

ı Uşak'ta Hililiahmer 
Kongresi Yapıldı 

Malatya (Hususi) - Ektikleri 
tOlünll inhisar idaresine vermiye• 
rek kaçağa aarfettikleri iddiasile 
benlb kişi İhtisas mahkeme
sine verilmiştir. Bunların muha• 
kemeleri gayri me"lkuf olarak 
yapılacaktır 

Düzçe'de 
Gazi Günü Merasimle 

Tes'it Edildi 
Dlbce (Huıust) - Burada Ga

zi günü büyük teuıhuratla teı'it 
edilmiftir. Sabah aaat 10,30 da halk 
belediye önUnde toplanın ş, genç
ler birliği namana Ali Faiz Heyle 
belediye reisi İsmail Beyler birer 
nutuk aöylenıişlerdir. 

Bundan aonta sııittikç• bOyU
yen kafile muntazam bir yQrllyllsle 
fırka bin111ı 6nilne git.mit, bura
dada fulca reiıl doktor Mitbat 
Bey bir nutuk irat etmiıür. Ka
file kalk fırkaıındao hükumet &ıü
ne gitmiJ, burada texaburat ya
pılarak ve T abrirat kltibi tara• 
fından ı&ylenilen natuk diale
nil8rek gnndllı proıranıına niha
yet \'erilmiıtir. 

G-ece halk fi a ıalonunda 
eğlenc.,ler terUp edilmiş, havanın 
çok aoğuk •e karlı olma11na rağ
men Gasl gOnn binlerce halk 
ıamiml tezabaratile kutlulan· 
mıtbr. 

Muş'ta 
Yeniden Birçok Katil 
Maznunları Yaka1andı 

Mut Hususi) - Şnpbell 2ş
ba1m taharrisi için yapılan tarama 
devam etmektedir. Son bir hafta 
zarfında da birisi Maıkirtte birisi 
Bitliı, ikisi Varto, birisi Muş'ta 
olmak llzere beş kiti daha yaka· 
lanmııtır. Bu adamların katil ol· 
duldan aaılqalıaufhl'. 

Utak Posla MUdUrU ve Ufak HllAll•hmer azaaı 
Uşak, (Hususi) - Hililiahmer nakalatmın da ehemmiyetine bl-

kongreıi yapılmıı, yeni idare be- naen ıeker fabrikasındaki posta 
yeti •eçilerek vazifesine baılamı,- şubesi mlldllriyete tahvil edilmİf 

br. Y •ni idare heyetini tqkU mlldDrlllğe de posta memuru SQ. 
eden azaların OçU hanımdır. leyman Sırn Bey tayin olunmu.-

Ufek Po•t• MUdOrlOIU tur. Poıtahane mubaberat için 
Poıta ve telgraf muamelatının geceleri de a~k bulundorulmak-

çokluiuna •• lamir, Afyon mn- tadır. 

Tokat Elektriğe 
Kavuşmak Üzere 

Tokat (Huaual) - Belediye, 
ıahrin elektrikle tenviri için 11-
taobaldu 120 beytlr ku•veünde 
bir elektrik motoru ıiparlf edil
miıtir. Motor gelir aelmeı ten& 
rata başlanacAktır. 

Tokat Halk Evinde 
Tokat (Husual) - Burada y .. 

nl tesis edilen Halk Evinde 
umumi bir içtima yapılmıı, evin 
9por, temıil, içtimai yardım, köy, 

1 gUzel aaıı'atler, okuma, neıriyat, 

1 
müze, tarih, edebiyat şubeleri te19 
kil olunmuştur. Temıil şubesi ya• 

1 

kında uMete,, plyeıini temsil 
edecektir. Ev, halk Gzerinde bil· 
Jllk bir allka ayandırmıtt blUllo 

Ankara 
Maçları 

Ankara (Haaual) - Havacıhk 
•por nıecmua11 tarafından konu
lan kupa maçtan bitmiıtlr. 

Finale kalan Ankara gftcft
Çankaya lçftnc:O, Gençler birliği 
Çankaya ikinci ve Ankaragllcll
Çaokaya biriDci takı11alan ••110-
da yapılan maçlarda Gçllocn ta• 
kımlar ikiıer aayı ile berabere 
kalmıılar ve gençler birliği ikinci 
takımı sıfıra kartı iki ile, Ankara 
gllcii birinci takımı da ikiye karp 
bet sayı ile Çankayayı mağl~p 
etmişlerdir. 

-==== 
gençler kahveleri terkederek ie-
celeri evin okuma ıaloounda ıe
çirmiy• baılamıılardır. 

Mart 20 

1 Memlekette Ziraat 
1 

Hastalıklarla 
Mücadele 

Ziraat hayatında en faydala 
i,şlerden biri de mabıulat mıza 

zarar •eren birçok hastalıklarla 
mücadeledir. Bu mücadele işi 
görilnl\rdo çok kolay, çok ebem
miyetaiz bir iı zannedilir ve bu 
işin herkeı tarafından yapılabi-
1eceği tahmin olunur. Halbuki 
mücadele meselesi ziraat AJemiola 
en mUhim ııbhat itidir. 

insanların, hayvanların bUnye
ıine giren bir mikrop ne kadar 
zararlı ise nebatlar n lizerinde 
yaşıyan bir mantar, bir kelebek, 
bir böcek te okadar zararlıdır. 
Nabatlar Uıerinde yaşıyan ve on• 
ların özil ile, suyu ile usaresi 
veya elyaf \'e nesçlerile beslenen 
•• geçinmesi münbaS1ran bu yllz• 
den olan böceklerin, kelebeklerin, 
tırbl \'eya kurtlarm yaptıklan 
ıararlar saymakla bitmez. 

, Meseli İstanbul bahçelerinde 
dikilmif bu nevi meyvaJı, mey-
va~ •i•çlarda, asmalarda, zer
zavatta, çiçeklerde, türlü tUrlü 
hastalıklara raagelinmektedir. Bu 
hal daha ziyade meyva ağaçla-

rında kuvvetli zararlar yapmak
tad.r. HergUn hasta ağa~larına 
çare aoranlar, öğüt istiyenler, 
yalan yanh, çarelere inanarak 
beyhude masraf edenlere rasge
liyoruz. Fakat herkesi memnuu 
etmek kabil değil.. Çaresi olmı• 
yan hastal.k gerçi yoktur. LAkin 
çareyi tatbik edebilmek ve neti
cesinden fayda görmek ihtimali 
de yoktur. Bunun sebebi hasta• 
lıklarla umumt tekilde mücadele 
edilmiyerek mevzii mücadele ile 
hastahğın önlloe geçilmek lst~ 

nilmesidir. Eğer komşulannıa 
dahi ve onların komşuları da ayni 
tekilde hastalığın ortadan kalk· 
masana el birliğile çalışmazlarıa 
ıizin bnuın emek •e masrafla~ 
nız heba olmUf demektir. ÇünkO 
bugiln temizlenen ağaçlarınıs, 
fidanlarımı 'fcya diier mahsulle
riniz yaran tekrar komıular.oızın 
bahçelerinden gelecek böceklerle, 
brbllarla, mantarlarla hastalığa 
tutulacaklardır. Hastalıkların tel" 
bisi hususunda siraatçi ile bir 
doktor aras oda biç fark yoktur. 
Fakat doktorun tavsiyesi ile zi
raatçinin tavsiyesi arasında tesir 
itibarile dünyalar kadar fark 
vardır. Biri dinlenir, diğerine 
omm silkinir. Halbuki omuz ıil
kiJdiği zaman memleketin acrve
tinden bir cUı'iine bile ait olsa 
o milli ıervetio mahvolmasına 
aebebiyet verileceği düşünülemez. 
Bittabi f•tanbulun bir bağında 
veya bir bahçesinde çok küçiik 
nlabetteki zarar memleketin her 
tarafına teımil edilirse, mUthif 
bir yek6.n karııaıoda Üb'ememek 
mOmkOo değildir. 

En kllçlik bir mlaal.. lstanbul 
babçeleriude dikilmif; elma, ar· 
mut, kaysı, wik, kira• ağa~arın• 
daa atıa tadile yenilebilecek ha .. 
talı1wz bir meyva dcvfirebildiği
nb var mıdır ? Şayet milstesna 
olarak bu bahtiyarhğa nail olan
lar •arsa, onlar da ba tali mllkl· 
falını o aene kııın flddetli ıeç
miı olmasına borçludurlar. Ba 
mllhim mUcadele itinin bahar 
gelmedea evvel çarelerinJ dütUn· 
mek llZJmdır. Ziraat mlkadele 
teıkilibnın bu hususta balkı ve 
allkadarlan tenvir etmeıi ye her• 
keH 6ğlltlerde bulunması icap 
eder. Gerçi bu teşkiliho bugUn
kU yaıiyeU ile mühim işler g6r
aıenin mtımkUn olamıyacağmı biı 
de takdir ederiz. ÇünkU lAbora• 
tu•arsıı, VHailliz ve bilhaua 
tecrilbe bahçeleri olrnıyan bil' 
teşkilltın yapabileceği iı toniy• 
Ye irıattan fazla bir şey olarnaL 

Ldtli Arif 
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Siyaset Alemi BABİC:I TELOBAPLAR 
Almanya, 
Rusya'ya Karşı 
Duracak Gibi Sili )arı ır kma 

... 

işi 
A. T. E. le te'graf ejanıından 

alınarak bundan bırkaç gün evvel 
Türk matbuatında neşrolunan üze· 
rinde durulacak mühim bir haber 
yardı. Bu ajanı haberine göre 
Alman Başnhili M. Hitlerin yakın 

arkadaşlarından M. Rozenberg ile 
ltalya hukiimellrıln bazı mOmeuillerl 

M. Makdonald, M. Musol9ni ·ıe G··rüştü 
Müzakereler Devam Ediyor 

Lokıırnoda karfılaşmıı, Dançlr 
koridorunun Lehiıtan tarafından 
Almanyaya iadesine mukab.I Sovyot 
Rusya araziı ine dahil Ukranya'nın 
Lebistana ve l'me1l etrafında uzun 
boylu konufulmuf. Bu toplantıda, 
So•yet Ru•Ja aleyl.indo faaliyet!erile 
maruf b.rtakım Beyaııı Ruılar da ha
aır bulunuyormuf. 

U.<ranya'nın Ruıyadan tathlılcla 

abnmuı mümkGa olmadıtına &'Öre, 
bu mllzakerenla, ayni zamanda So•· 
yet Ruayaya karı• bir barp açılma• 

ıUe alakadar oldutu at"k6rdır. 
Şu balıt ıBre, dahilde komnatzml 

Hmeyi hedef tutan H tler, ayni 
samanda ıo•yet Ruıyaya kartı teıek· 
kili edecek herh3ngi harici bir bloka 
•irmeye do baz r bulunuyor demektir. 
Bu had:seden çıkaralabllecek mana, 
Rusya etrafında y•nl bir Fransız • 
Alman alyuet mGcadele11'uin bcıt 
rlSıtermiye baı'adıtıdır. 

Yakında ı, batın• l'eçen Hitler, 
lferide komünizmle mileadelcye ıi· 
rlıecetlnl kafasına koydutu için SoT• 
ret Ruayanın ciGşmanlıtanı kaıana
catın daa emindi. Nitekim, bu tah• 
min tahakkuk etti. Fakat bu nzi
Jelten f ran1a hOkdmetl latlfadeye 
kotta. Ahr.an)a71 dalıa e1ulı bir 
çember içine almak için Rualarla 
anl"ıma yolunu tuttu. Almanya tch· 
like7J aezmiıti. O da, derhal Leh:a
tana döndil. Danf 8' mukabiliııde 
Okranya için bir feyler yapılabile
cctl f krinl ileri •llrdG. Her ne ka• 
dar, aon hidiaeler münHebetile Le
laietanla Almanyanan aruı açılmıtı 

hatla bu yüzden Cemiyeti Akvama 
kadar ıf°d.lmlı İH de, komilni:ame 
kartı tlddet'J bir dOımanlık 8'Ö•te
nn bu iki hükQmetin, 11rf bu nok
tadan bir blrl~rlle anlatmaları lhti· 
mail ıor bir ter det ldir. Lehi.tan, 
Almanyanın korkuıile, daha eYnl, 
Ruıya ile barııma yolunu tuttu. Al· 
manyadan emin olduğu glin, onunla 
beraber Ruayanın aleyhine dönmeai 
aklın alamıyacaj'ı bir fCJ HyılamaL 
Vaz"yetin alacağı aon tekil ne olurH 
olsun, Sovyet Ruıya ile Almanya 
mllna1ebatı srerilmiy• ba,ıamııtar. 
Ve bu ıergioliğln duam edeceği de 
1alatılıyor. Hanıl taraf n bu iftea 
siyan'ı ç kacatını yakın bir ati bıze 
ıölterecektir. - Surcyya 

Rom, 19 - M. MakdoMld'la Sir 
Jon Simo.,, dOn fnsrilterc nfarethane
ıindo verilen ziyafette bu:unmu1lar 
ve ••hrl gczml,lerdlr. lnıiliz naıarları 
aonra Venedik 1ara7ına gitmiıler Ye 
orada müzakereler• baılamıı 1ardır. 
M. Muıolinl nnırlara sarayda b r zl• 
yafet nrmişt'r. lngll a nazırları bugOn 
Papa bazretlerl tarafından kaoul edi· 
leceklerdir. Ot'eden aoııra M. Muao
llnl ile ılSruım•ler• cevam edilecektir. 

Zi1afetten aonra M. Muıolini ve 
lngiii:a barJciye nazm Simoıı bir ta• 
rafta Ye M. Makdona 'd ile ftalya Ma· 
llye nazıra M. Yunsr diter tarafta 
ıürekll konuımalar yapmıılardır. 

Bu konuşmaların ehemlyet!i kıamı 
Maliye YO beynelmilel mQbadole m .. 
ıele!eri üzerinde yapı 'mııter. 

MUllk•ll• Neler Konu,uldu 
Roma, 19 - Müzakerelere dair 

tebl"t netredilmemlttir. Bu görOıme
lerdo malt muelerle, beynelmilel lr 
lerin Ozerinde duruldutu ıöylenmek· 
tedir. iki Baş.ekil A•rupa'ıun ılyaat 
Ye ikt:aadi ihya11 etrafındaki telek• 
kilerinl ıl>ylomlşlerd:r. M. Muıol:nl, 
Fran11a Ye Alman eefirler;ni kabul 
ederek Makdonald'la naaıl a-örilıoce• 
ğinl izah etmiıtlr. 
Bir Alman Oazete•lnln Fikri 

BerJin, 19 - Vo•ite Ze1tunr ga• 
zetrıi, Roma mOIAkab:ıın muhtemel 
bir ltil6f merhalesi olduğunu yazmakta 
ye asıl mnelenln Franı 7 - Alman 
me1eleıl oldutunu l'he etmektedir. 

M. Her yo•nun Ma~l'leal 

Mar1:lya 19 - Sabık Fr nııı Ba.
vekill M. Heriyn lnılliz pllaı hak· 
kmda yazdıtı bir makalede, p lı:un 
prensiplerini mükemmel bulmakta 
ye şunlan ılSylemektedir: Bu pren
aiphr ı llh yarıtına tekrar Latlama
mak H ıillbları bırakmak ftkrlıadea 
mülhemdir. 

M. Herlyo, plinın tatblkl hakkın-
da blr büküm Yermek için, muraka· 
benin nasıl yapalac:ıtı hakkında ma• 
J(imat beklemektedir. Heriyo, proje
y• batlanan ordu mrvcutları l ıe
ainde lng ltcreye dair hiçbir ıey İ>u• 
Jurı n.•matına hayret etm tt ır. M. He
rıy o A!man mıll yetper•erlerinin, in· 
ıihz prcjeslne kartı tiddetli bir mü• 
cadeleye ı·rıımelerinden bahHdcr
ken diyorki: 

( De.amı 8 lnci Hyfada ) 

TEFRiKA No. 22 

İBTİY AT ZABİTİ 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahil 
~evk zabitı: 

- Bunlarla batım belAya 
ıirdi. Diyordu. Bir ıey değil 
eıkiyalık edip halkm baıma beli 
olacaklar. D«ivletin r:arasına yaz k 
ki bunları asker edip hem besliyor, 
hem talim ettiriyor. 

·Ayni •agonda bulunan Tilrk 
neferleri: 

Aralannda arapça konu~ 
tular, konuştular, aonra ikisi 
kapıya dipçikle kardı. Ötekiler 
biıo Ha çıkarmayın allngUleriz 
dediler, Dar yagonda kımıldaya
mıyorduk. Kapıyı kırdıkları zarnaa 
bağırdık amma duyulmadı. 

Atladılar. 
Oradan hımen geri iıt&1yoa

lara telgraf çekildi. Ve trenimiz 
daha ağır bir yürOyllşle dağlara 
hrmanmıya başladı. 

ihtiyat ikinci mlllA:ıim Reşit 
dehşetli muharebe aşıkı •• Bir güzel 
tabancası var. Dokuz ateşli. Par· 
lak gelirleri, ye, yeni manevra 
kay şı, Utülil baki elbisesi. 

Mü!Az.m Kemal onunla alay 
ediyordu: 

- Seni gören cepheye değil, 
baloya gidiyor zannedecek yahul 

Ben ilave ettim: 
- Cepheye gidelim de parlak 

gelirler, ıık mancwa kayışı ne 

balo girecek görelim. Onlar bir 
ıev değil. ıu dokuz ateıli taban
cayı nerede kullanacakııo. 

- Siperde 1 Dedi. 
- Ahdettim. Bununla bir ln-

ıiliz kıkırdatacağım. 
Mnlazım Reıit gDJdo: 
- Dokuzunu bir hizaya diz 

de topunu bir çırpıda çıkar. 
( Halep ) in Arap kokuıunu 

duyduk. 
Çipil gözlO, entarili Araplar 

daracık aok•klarda ıürOnür gibi 
dohışıyorlar. 

Bumda lükı bir otel var. 
Fakat bize göre değil, (Baron) 
oteline hep ekabir iniyor, zaten 
tren akşam liıtü Cencveye hare
ket etti. 

A•mr.ınya'cia HUr lntlh•P 1 

Hitlir - Ş"mdi aon sos milletlndir !... 

Rayştag Yarın Açılıyor 
Hitlercilik Aleyhinde Muhtelif Mem
leketlerde Nümayişler Yapılıyor 

Berl'n 19 - Rayfhf uh gfınü 
açıl•caktır. Komünlatlcr ye Soıyaliat• 
lerin yeni bir bidiae çıkarmamaları 
iç n tedbirler a.ınmıttır. Rantaı'ın 
açılma meraalmi e1na1ında öerl.n Ye 
Potıdam (izcrinde busuıi tayyareler 
uçmayacaktır. fcabında tayyarelere 
karşı ıilah kullanmıya kadar nracak 
birçok tedb"rler alınacaktır. 

Hltterc'lerden Korkumuz Yoktur 
Par;ı 19 - A•uıturya har~iyo na

zırı, Avuıturyanın Almanya lh bir• 
leş:neıl mueleıi hakkında demiştir 
kiı 

- Hitlercilerdea korkumuı yok• 
tur. Avuıturya'na:ı bir müıtemllke 
haline re!mcs nl iatern yoruz. Alman• 
ya ile yapacağımız mukarenetln tek
li anlatılmadan e•nl hiç kimse hu· 
dut taıfarımıza do~unmanıaladır. 

Nazır, Bav1•ra )'1 nıiaal olarak 
8'1Saterm:ttlr. 

HUl•r ou,man111ı 
Zürih 19 - Kanton po!ia mOdQr

lütil bir tmirnamo ne4retmiıtlr. Bun• 
da, lıuıuıt evlere ıamah HltJercl 
b~yr&ğ nın çekllmut nıenedi"miştir. 

Artık badiyeler, çöl manzara• 
ları, hurmalıklar başl yor. 

Ve nihayet (Şam) dayız. 
Vaziyeti burada daha yakın

dan anladık. 
Cephe El'arlşlen daha ılmale 

alınmış. 
Mısır fatihi olmak nzere Sn

vene kum torbalarile beraber 
birkaç bin de Türk evlidı dö
ken bUyl1k kumandan timdi 
burada debdebeli bir karargah 
kurmuf, bütnn gelip geçen kab
ramanlarm hayatından biraz. top
lamak ıuretile adeta mfü;taldl 
bir prenı gibi yaııyor. 

Ordu kumandanının karargA• 
hındaki bazı talimglb arkada.
lan bir iki gOn (Şam) da kalma• 
mızı temin ettiler. 

Yorgunluğumuza rağmen Sur
yenln bu feaat ve ıefabet oca• 
ğ nd1t tarihi bir gece ieçirmeyi 
ben de istiyordum. 

(Şam) ın eğlence llem1'9ri 
kendimi bildim bileli hayalimde 
yaşıyordu. Burada çoktandır 
yerleşen arkadaılar bunları an
lata anlata bitir~miyorlar. Burada 
Arap ve Yahudi ırklar mn kay• 
naşarak peyda ettikleri bir melez 
halk var ki Suryenin ııcak ikli
minde bilha11a bizim iibl daha 

Bu ba1raklanG taıınman da memnu
dur. 

Y•••k Edilen Gazeıeler 
Berlin 19 - 20 tane ecnebi l'He

te •o mecmuanın Pruıyada Ntaıma• 
ıl menedilm ftir. 

Hlttercllerln NOm11ylfl 
Varıova, 19 - Hitlercilcrdın mO• 

rekkep bir irup, Lenlilerin bir ima• 
litbaneıi lSnünde toplanmıtlar, küfür· 
hr aavurmuılar To binayl tafa tut• 
mu,lardar. 

Var40Ya, 19 - Jeneral Pilaudeakl 
ferefino yapılan fenliklerde binlerce 
ttitlerci ellerinde mtt'alelerle Mareı.ıla 
tazimatta buluamuılardar. 

Viyana Çember içine MI Alın•c•k 
Viyana, 19 - AYuıtuıya Hitlerci· 

larinln bir bükiimet darbul yapacak
larını haber Yeren •oayal demokrat 
meb'ualar, Diyete Bir iıUzab takriri 
nrmitlerdir. Bu latizab takrlrinde, bir 
takım kuvnUerin v·yana'yı çember 
altına almak üzere Viyana kı ~Jalarına 

yerleştlrilecetl Ye orada mart.onlarına 
veya ninn baılarına doğru bir hare-

ıimalden gelenler için çok cazi
beli görUnllyorlar. 

Daha ilk gOn (Şam) ıokakla
rında tesadüf ettiğim iri, parlak 
ıiyab gözler içimi gıcıkladı. 

Suriye kadınlarında tarçın, 
karanfil gibi baharattan yapılmıı 
bir ekıir hali Yar. 

Vücutlan bellerinden ikiye 
ayrılmış gibi, yürürken kalçaları 
ayrıt omuzları ayrı daire çiıiy.or. 

Bakııları yakıcı, fakat hareket· 
leri kudurtucu. iddia ederim ki 
Suriye do aaf, munia. içli aık 
yoktur. 

Buradaki aıklar diıi ile erkeği 
ateşle barut gibi infilAk ettiren 
birer fitil 1 

Suriye kadınlara baharla bir 
amber macunu gibi insanı kızıt
brayorlar. Suriye kızlarının on 
yaıında kocaya varmalan da 
bunu iapat ediyor. 

İlk geceyi arkada,ların davo-
tile Salibiyedo bir yerde ıeçirdik, 
bu bir (KAa) Alemi idi. 

Evin iç avluıundakl mermer 
havuzun etraf nda toplanmıştık. 

Mermerler lizerino ıerilen secca
delere irili ufaklı yastıklar atıl· 
m ıtı. lstanbulda çok görmediğim 
Uç şey burada bol bol vardı: 
rakı, ıaz ve albn 1 

Gönül işleri 
-·~ 

Ayrıldık 
Fakat Hala 
Seviyorum 

" Esaslı terbiye görmllş, temfı 
ve tamnmıı aile k zıyım, fakat 
her gencin baıına gelen ufak bir 
aşk macerası geçiriyorum. Bundan 
hir buçuk sene evvel bir gence te
sadlif ettim, o ana kadar hiç kim
seye karşı ufak bir hisle mUte-
hauiı olmıyan kalbim nas lıa 
onu sevdi. Maamafib bu aşkın 
maraz şeklinde olmad ğ nı 
ıöyliyebilirim. Bu mllddet zarfın
da ailemden gizli olarak buluıu
yorduk ... Fakat kalben çok bU
yllk vicdan azab ı çekiyordum. 
çllnkn ailemden gizli biç birteJ 
yapmadım. 

O da beni çılgınca ae•iyordu, 
•e buna emindim. Yalnız n ıan
Janalım dediğim zaman bitka~ 
aene aonra evlenebileceğimid 

söylüyordu. Ben elimden geldiği 
kadar idaare ediyordum, aon z .. 
manda mesele ailemin kulağına 
aksetti, korktum. Kendiıine arblc 
görüıemiyeceğimi söyledim; "arzu 
ederseniz ayrılalım" dedim. On
dan 61mademld 6yle eYlenelim 
•eya ni~anlanalım" sözOnll bekli
yordum. Halbuki "peki nasal it
terıcniz.,. dedi. Şimdi tamamile 
ayrıldık. Fakat ona kartı HYgim 
baki, hürmetim •ar. 

Şimdi onu unutmaya, bulun• 
duğu ve bulunabileceği yerlere 
gitmiyerek ona rastlamamaya 
çalışacağım, fakat bu •aziyetia 
istikbalim için de tehlikeli oldu
ğunu görüyorum. Ne derıiniz? 

BllyUkada: M. F' 

Kızım, ae•digin genç ayr.lma 
teklifini niçin kabul etti ? Y qı 
mı, tahsili mi ? mali vaziyeti mi, 
nesi aenden ayrılmayı kabul etm .. 
sine aaik oldu, evveli bunu tah• 
kik eL Eğer aadece artık bu 
maceraya devam cdemiyeceğinl 
anlamıı olması yilzilnden bu ka• 
ran vermişse, aeni aevmiyor 
demektir. Bu Yaziyetin iıtikba• 
lin için tehlikeli olacağlDı zan
netmiyorum. Sevgi hepimizin. 
herkeıio baıından geçen bit 
ıevdir. Safiyetiniz! muhafaza 
etmipen~ meHle yoktur. 

HANllfTEYZE 

ket yapılacatıadan bah1edi"mektedlr. 
ATudurya hudut Jataıyon arıncla 

Macar kuYvetler:nin de bir takıaa 

hareketlerde bulunmakta olduklan 
161lc:nmektodir. 

Kararglhtaki bir arkadqım 
(Şam) da her akşam aaı •e rakı 
Alemi olmıyan ev yoktur, 
diyordu. 

Ben bunu tabit tı6r Oyordum. 
ÇünkU dilımanı bckliyen Türk 
ordusu, Şamda dağılan da Türk 
altım olduktan ıonra Araplar 
niçin zevketmesinler. Birkaç gUn 
aonra çöle, cepheye, ateı hattına 
gidecek beş arkadaşın bu gece 
ıercfine eğlenmek hakları idi. 

KarargAhtaki arkadaşlar : 
- Kudüıto kalırsanız orada 

da başka llemler Yardır. Diyor
lardı. 

Bir yaver: 
- Orada Alman Y abudileri 

yamand r 1 DedL 
Suriycnin hangi lc6yDne l'e 

kasabasına baksan ya Arap, ya 
Y abudi, ya maront, ya katolik,, 
ya Ortodokoı, ya Sllryanl, •el
baııl çeıit çeıit arkta, milliyette, 
dinde inunlar var. 

Tilrk neferi Kudllıtokl mahut 
Kamame kiliseaiode Hiriıtiyanlar 
biribirlerile boğaıla1maaın:ar diye 
nöbet beklediği gibi Türlıa urdu• 
su da biitüo bu koımopolit kala• 
balığı dllşman gelip dağıtmaaın 
diye El'Ari~te bekliyor. 

(Arka.at var) 
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it ılun•" ,e~lae Türk ruetealdlr. H• 

U.Ut muhablrimiı. her balta blu .. 1ıtap 
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Holivot Dertli insanların 
Toplandığı Bir Yerdir 

Fili11 HolllN• Sort Podtı mııAa6lri ile gangana (Mıılıa6irlmi% aald•) 
lol Anjele" (Huıual) - Filip Holmeı ıenç yıl- J laca Yaııft.r. Burada bir takım ldmHler nrcbr ki 

clızlann dert ortağıdır. Eıa1en her rerde oldufu 6mOrJerinde, yirmi dart aat kadar Jddulık me .. 
ılbi ılnema lleminde de dertıiz kimH 1oktur. kilae yllkıelebilmiılerdir. F akıt ıimdl onlara. berkeı 
Hatta burada, dertli insanlar, dertıidere auaran anutmut!ur. Onun içindir ki, bq1 alupn, dertlenen 
bDyllk bir yek6n tutarlar. Buna emin olabilirlinb. he~ arm~ do~tça Ye inanca dinlenecetindea 
Çllnldl lfnç yıldızlar eıkilerl ılbl, •an' at bayabnın emın ol~ugu. ~ilıp HolmeH kopr. Metr GoldYha 
fırtmalanna ıattıı reremiyorlar. Hele pek çokları, Ma1er tırketinın bq.lıca ut~tlerindea biri olan 

• Hotmeı, yalnız ıençlerla d91il, yqb aa'atklrlana 
1ıldızhk ıtıitoın yüzlenne vurma11ndan çok evvel, d d rt rt .. d O • d 1 b-... •ı -• . . a • o arı ır. nun, yena e •• .. •u .., .. 
başlan dinerek kenchlenni ıo~~kta buluyorlar. )erile 6l0mden, fellketten kurtucbjı luanlar çok-
Çün~ bir alnema yıldızı olmak •.çıa ilzam olan iki tur. Ona, yqile biç mlnaHbetl olmadıjı halde, 
me11yet: inat Ye Hbır, pek as kımıede mevcuttur. Holivutun •kurtuıcı meleif diyorlar. 
Tabii fotojenik ve fonojenik olmak ta ayn Ye bq- • Tu••n 

Konstans BennetGclzete- Erkek Çocuklar 
·ı F H Jd K d Sinemaya Cl ere ena a e iZ l Daha Meraklı 

Senede 350 Bin Dolar Masraf! 
Holivut'uo meşhur yıldızlann

dan Konatanı Bennet'i tanıyonu
DUL Bu cici yıldıı belki çok p 
sel değildir. Fakat muhakkskd r 
ki bugtln Holivut'da Kooıtau'· 
tan daha fazla para kazanan 
11ldız yoktur. Haftalığı 60 bin 
dolar, bizim param zla 12 bin 
Hradır. Konıtaoı Bennot bu bala
tlyarbp anat kabiliyetinin COf'" 
aulotuaa borçludur. Filhakika 
ıGael Konstana'ın çevirdiği filim
ler diier filmlerdea daha f ula 
fiatlula Atalmaktaclar. Bu hbep
tlir ki Holivut' da mllthif iktıaadl 
bahraaa ratmen Konstuı'ın haf· 
talıjuaa ilitilmemif. bet paraaı 
bile keıiımelDİfbr. Fakat bu 
firin kaz Amerika gaetecileri
n• fena halde biddetlen
miı, kızm ıt r. Konatan'ıı bid· 
dete retiren hldiae tudur: 
Geçenlerde Amerikan gazeteci-

içindeki masraflara gazetesine 
yazmııt r. Bu ma1raflardan en 
mühimmi cici yald zan tu••let ve 
elbiae marlfı olarak terzilere ver
diği parad r. Amerikah gazeteciye 
glSre Konıtanı terzilere 1eaede 
tamam 350 itin dolar, yani bizim 
paramızla 700 bin lira Yermek
tedir. itte Konıtan eft gizli tut· 
tuğu ur ann ıaıete Ayfalarma 
ceçtitiıai glrftnce çok C8DI 11k1f.. 
••t. battl hiddetinden •ilam ıtır. 

Burada alı uraaı r•lmifk~n 
bir az da Konıtanı'ın bayatından 
bahsedelim. Bu gOzel yıldız ln
gilizdir ve orta tahsilinin bir kıı• 
manı bir Franı z kolejinde yap
mıthr. Baba11 da kendisi ribi 
artist olan Konttan• bir ıGn bir 

lngilterenin Edimburr tebrlnde 
bir ıinema mecmua11 kilçük mek• 
tepli çocuklar araıında merRlda 
bir anket açmıt ve çok pyam 
dikkat bir netice almıttır. Bin
lerce çocuk bu ankete cevap 
yollamıtbr. Neticede erkek ço
cuklarıp kız çocuklardan daha 
fazla ıinema merakbu olduiu 
anla11lmıfbr. K.z çocuklardaa bir 
çotu ankete g6nderdiklerl cevap
larda Iİnemadan llotlanmadılda
rım yazmolardır. 

Buyuk Bir Film 
G&ul lntiliz ,.ıdızlanndaa 

Diyana Vinyat ile Coa Barrimor 
yeni ve blty&lc bir film ~•Yirmep 
baılamıtlardır. Bu filmi en m..
bur rejiıörlerd•• Siclney Frulden 
idare etmektedir. 

Silviya sidney 
Holivudun en ıtlzel yddızlarıa

dan Silviya Sidney'in bir mllddet 
için ıinemayı terk edeceği 16ylen
mektedir. Gnzel 11ldm bu mllddet 
eanaı ada bir tiyatroda bllyllk bir 
piyesin bat rolOnl oynayacakbr. 

Buna Gönül Verdim 1 
Meşhur yıldızlardan Edmund 

Lov yeni çevrilmekte olan .. Buna 
ginGI verdim " isminde bir filimde 

•nJulanadu ltah .... lr. 

Şöhret, Marlen Ditrihin 
Başını Döndürdü 

Aleyhine Kumpanya tarafından 
Zarar Ve Ziyan Davası Açıldı 

Holiwt ( Htllllll muhabirimi.
den ) - flbnt lnaama bqım 
d6ncklrtlr derler. ~ok dopadur. 
Hele aaa'a t aleminde. Son ... 
ID&llda, uema muhitinde ı&ze 
prpu pmanldıldar bunun bir 
neticesi.. Bir ara, ita haatalıta 
Klara Bo-. tatalmufla. Oadaa <t:• Garbo1a reçtl Ye o mntle ki 

çil ,.tela. M tulr Ue aolup 
emle'<etlacle alda. Şimdi un 

llarlea Ditrila,te. l..t damarlan 
kabara ba artlat, bir tirli ... 
kinleımek bUmiyor. Buaa ual 
Hbebl IH tadarı 

Marlea Ditrila De kampanya 
Rejiı&rll Stenaberı birlikte San 
VenÜI filmini pvirmiflerdL Sonra 
aralan bozulda Ye aJnldılar. Fa
ka~ bu ayrılık o derece pddetll 
oldu ki Steroberı neal Yar, ne81 
1okaa aabp saYcla Ye Amerikadaa 
a,mmıya mecbur oldu. 

Bu ıuretle Marlen Ditrih yap
yalnız kaldı. Halbuki o , hep 

Sternberg ile beraber unaryo yazar, 
onunla beraber rol alır Ye batka 
kimıeyl yanında istemezdi. Çlln• 
kll Marlen huyıuz bir kadındır 
ve onu uyıal bir hale getirebilen 
adam Sternberı olmuıtur. Bo 
her lklll baklanda bir takım de
dlkodulann çıkmamaa Hbep 
olurorda. 

Bu ıırada Sternberg'ln kum-
panya ile mukavelesi bitmek tlzere 
idi. Puamunt, ba sab Orto 
Riko'ya 16ndererek J•nl filim 
ubnelerl aldarmıya memur ettL 
Ditrih'ia de mukaYeleaiaia aonu 
yaldqa1ordu. Oaa ela _Jeai bir 
filimde vazife YerildL Bu filmia 
laml " TOrkOlerla tDrkll88 ,. lclL 
Mildir mfatile filmla idunlne de 
Mamul1an Efendi l11Dlade bir 
Ermeni memur edilmlftL Marlea 
Ditrih ba adamla beraber çalı .. 
mak istemedi •• Sternberı'm 
rol alsm•yacalnu blldirclJ. Hal-
buki •unla kayp etmlftl. Par .. 
munt tlrketl, hayıua artiatl yola 
retlrmek lçbı çok çalıfb, fakat 
uaıa _bulmak ldn Ditribe mllra-.. 

caat eden la• adam bpa-
kowldu. 

Şirket için Sternberı'I ıerl tet'lı-
mek mBmklba deiiJdi. Bunun tlzerllle 
Paramunt kampanJUI mahke .... 
Je mllracaat ederek Marln Di .. 
rila hakkında claYa açtı. Çinici 
bu utiıt haftada dlrt bin dolar 
albl mltlüt ltlr para al:naktacbr. 

DaYanın •tlceal. tab atile b• 
,ak bir menk ayand rdıit fİlll 
Marlm1e Stenbwı'ia Folu ku., 
paa1uı tarafından upje edlle
nls lt.,..tınlacaldan dylealyor. 

Turan 

Andre Lüge 
Konservatuvarc.an Birin· 

cilikle Diploma Almıı 
Sbaema flldızlarından çop 

llODl'adaa Jetİfmedir. içlerinde 
meslekten 1etiıme olanları pek 
azdır. Meseli bugllnkD mqhur 
yaldıdardan birçoiu Yaktile ka. 
tiplik, daktiloluk, gar1onluk, hatta 
hamallık yaparlukea teaadUflerİD 
yarclamile nemaya intisap et
mifler Ye yine tesad6fleria 
1ardamile senkla ye meıbur ole 
mutludır. Meıell, buglln Holi
wt'un en gllzel erkeii olarak el 
llıtllnde tutulan Klark Gabi daha 
iki Mne eneline gelinceye kadu 
amelelik •• bamalhlc J•PIJOl'd• 

Bugiln 1eıl Ye rollerile şöhret 
kuanan Jıldızlardan Andre LOge 
mellekten yetlıealer araıınd• 
pumakla ıa.terilmektedir. Yanık 
• ..u Lnre orta tahailini bitirdik
ten aonra konae"atuvara tirmlt 
orada çok iyi çalıımıı Ye birlad 
cıkmııhr. 
Aıadre Ltlı• eneli tiyatroya ln

tlup etmit fakat, aeıll filim ç1k
taktan ıonra ıinemaya reçmiıtlr. 

Sinema Ticareti 
Almanya De Franaa an11nda 

alnema filimlerl için bir r&adls 
mukaYeJ~d yapılmıft r. Ba muk• 
Yeleye g&re iki hBkOmet birbirl .. 
rinla fi'l:nlerladen u ,amrtık .._ 
mi alacaklarclar. 

lerinden biri Konstaos'ın maaraf 
defteriai ele reçirmitt bunun 

ylb rOıelliği m.üsabakauna glr
mit ve birinciliği kazanmııt r. 
lıte bu muyaffakiyet Ozerioe tirin 
k za ıinema y ldıza olmak için 
teklifler yapılmıı ve o da bu tek· 
lifi kabul ederek yalclaz olmuttwc. bq roll ifa etmektedir. 1 
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Ne Cevap! 
Afacan imti

han oluyordu •• 
Muallim onu der
.. kaldırmııta : 

- Söyle ba
kalım : Buradan 
KüçDkçeknıece -
ye gitmek için 
nerelere uğrar
ıın ? .. 

Afacan boy-
nunu bUkerek 
cevap verdi : 

- Sizin yanı
nıza efendim. 

- Ne, benim 
yanıma mı? •. 

Afacan mual
limin arkasında
ki camekAnı 
gösterdi: 

- Çünkn Kn
çükçekmeco ıi
zin arkanizda 
da, ondan efen-
dim. " 

Deliler 

Afacanla cm. 
giz, bir kitapça 
dtlkklm ininde 
durmuı bakıyor

lardL Afacan 

Titrine uab bir 
mecmuamn ka

paiJm ıa.tercli ı 

- Şu adam

lara bak Ciaıazl 

-Klmoalar? 

- Kim olaeak 

JUi yuanlar 1 •• 

Clng&s alldG: 

- Aptal au
ı·n Hn?. Onlar 
muharrir değil. 
Parauz it peıln
de dolapnlar. 

L----·-
Afac~n. dotıum oDnUnde b\r ha•o vardi • Klskl •iz de aelseydlntz! •• 

1 1 l Afacan .Diyor Ki: 1 
-, - 1 

Dersler 
Niye 
Benzer? 

Bir glln hocamız bize bir tah
rir vazifesi verdi: .. Denleri neye 
beozetirsiniz? dedi. •• 

Bntnn çocuklar bu vazifeyi 
1aptı •• Tabii ben de beraber ••• işte 
aize bunlan teker teker göıtere
ylm: 

Hesap - Babamın borçlularL. 

Soğuk 
GOneo açmı'tı .. 

Ortalık bıı.lıar gi· 
lıiydl. Fakat hava 
lıir tllrlO ısınamı
yordu ... 

Afacan bahçe ka
vısı öııfindo otur
lllllf oyıııyordu .. 

Bu eırıı.da Ha· 
nımteyze ile bir 
miıı:~fir kapı önüne 
çıktalar.. Hanırn

tcyze kartı pence
reden dışarıya ba
kan bir kadım 

gösterdi: 
- Ne soğuk 

9ey! .. Dedi .•. 
Afacanl'ı elleri 

buz gibi donmur 
tu ... Soğ ığa daya· 

t.H Kaş Yapa·-ı~'------------~ı~ 
yım Derken _ Hikayecik _ 

Annesi Afacanı 

uytlnyağı almaya '1'9. 
gönderm ı 9tl.. Afa· ~ QŞlmak 
C\U yan yolda Ad 
zeytinyağı paruıoı eti 
kaybetti. Arandı, D l · / 
tarandı, bulamadı.. eği miş 
Bu be9ln el kaybe• 
diıl idi.. Artık 

ban1mteyzedea ok· 
ka He dayak Jfr 

mek ~ardı.. Da
tUnda, ta9mdı, ni· 

bayet bir kurnaı
lık bl)ldu •• 

Birgtıa Haıaa B., Hanımter 
ze Ye Afacan bir miraa meaelul 

için palaı pandaraa İzmir• ılt• 
mitlerdL. lzmirde bir ilaç ... -
kaldılar •• Haaan B. itlerini ıkdl, 
40 da bir hiuelİDi aldL llirH 
epice oldata için kendialae ok
kala bir para d6f mllftG ••• Yaramazlıkta anneme verdiğim 

ıey •• Parasızlıkta lOJO nin yarısı. •• 
Hendese - Annem, belli ol

maıın diye her gün biraz kırem, 
bir parça pudra ile yüzünde ka
pattıiı çiığiler .• Evden oyuna kaç
tığım zaman döndüğüm ıokak 
köşesi.. Baklavanın mainl Yo 

yuvarlağı .. 

namadı.. P(lncero
dtıı eokaga bakan 

kadına bağırdı: ·~~~~~~~~~Y•a•'•a•e•ın~t•e•r•k•l•l•e•a•U•h•a•t•L~~~~~~~~~ı 
- Haııımteyze, 

Eve geldi. kapı

yı çaldı.. Haoım

ıeyıe kapıyı açar 
açuıaz Afacan ıoı· 

leriul oğuıturarak, 

burnunu çekerek 

ağlaınıya baıladı: 

Bunun ıerefioe blrrGn Afa
canı Ye Hammteyzeyl alarak 
lımirl baıtan qaiJya kadar ıu
dirdL.. Bizim lzmir muhabiri bu 
llçllnll de iyice tamdıjl için on-

Tarih - Masal ••• Cinai roman.. 
Edipolonun Tim Mak Koy'un ma• 
ceraları.. "Tarih tekerrürden iba-
rettir! ., dedikleri için bir nevi 
sınıf dönme •• 

Cografga - Ta,, toprak ça· 
mur, yağmur, kar, fırtına, zelze
le naair-e... Sandal aafas•.. o"to
mobil ve tramvay gezintiı1. •• Gn-
Def banyosu... Denizde yüzme •• 
Çin işi Japon işil ... 

b:raı iç.eriye ılr
eene... Sen çok 
11oğukmu9sıın 1 or
talığı aoğııtuyor· 

aun.. Biz burada 
oyun oynayamı-

yoruz! ... 

Dünya Bu!. 
Hanımteyzo ile 

Afacan Üsk il dara 
gidıyorlardı .. Giıe-
ye yana.9talar ve 
bir yirmi betlik 
uzattılar.. BileJçl 
hanımteyıeye ıor
du: 

- Gidip gelme 
mi hanım? .• Kıraet - Yaramazlık, haşa-

nhk, muziplik, kelebek avr, kut- - A, ııemelA· 
lann cıvıltı11 ve bir nevi geve- zını.. Dllnyabu 
selik... ayol... Gidip te 

Yazı - Can sıkmtıaı •• karga- gelmemek •ar .. oa-
cık burgac1klar •• karınca yuvaaı... hak yere neye 

- Hl, bi J.. An· 

neciğim.. Zeytin

yağ 1l9eal elimden 

kaydı, d09tU.. Kı• 

rıldı.. Zeytlnyat

lar da hep sokağa 

döl,OldO .. 

Hanımteyıe bir
denbire kolunu u-

r.atarak. onu enıe• 

ıinden yakaladı ı 

Milrekkoplo banyo •• dilimin dit- para vereyim? .. 
lerim arasında eziiiıi.. uyku l'eti- r 
ren hap .• yaramazlıkta ceza ye.• 

- Seni hınr.ır 

teni.. Bir de yalan 

ıöylereln ba? Ayol 

ıeytinyalı tlteılnl 

burada uoutmat
ıııın, klflr 1 .. - Hanımlar, Elendlter, l•l• •ize b'r kBrdUIUml ... 

~~==========================~ 
rine geçer •.• 

Jimnastik - Gaz. •• Delilik._ 
birdirbir, koımaca, köıe kapma
ca, sek ıek, ter döknıe, akıam 
Oıtil pestil gibi yatağa aerllme .•• 

Elişi - Bulaıık, f ncan yıka· 
mak... Mangala kömür atmak, 
odunluktan kömllr taıımak, tar 
lığı, ıilmek, evdeki misafirlere 
kahve pişirmek, ıu getirmek ... 
Annemin ayaklarına au d6kmek, 
arkaamı ka,ımak oğmak ilA •• ilA.. 

Naııl beyendinizmi? 
Afacan 

Sevdiginlz gUneı mi, 
Yu mı beklediğiniz ? .. 
Ay rUneıe bir eı mi, 
Kıımı beklediğiniz ? .. 

* Bu kıt hiç gelmez oldu, 
Sıcaklık vermez oldu, 

Ynıe pek glllmez oldu, 
Bu ~ilno' çömez oldu .. 

Ay ve Güneş 
Artık ey gDoeı artık 
Naz etme güleı artık 

Ayla gel birleş a~k, 

Yaza koı yerleş arbk •. 

Babamın yUzU gibi, 

Meleyen kuzu gibi, 

Halep karpuzu gibi, 

Ay doğmuştu dün jlece •• 

Bnton bir kıı yok oldu, 
Dllnyaya pek tok oldu, 

Gnlmediji çok oldu, 

Ay doimuıtu dDo gece •• 

Yatarken uykunuza, 
Girince koynunuza, 

Sarılır boynunuza, 
Ay doğmuştu dlln gece .• 

lara yoldqbk ettL. ıezdirdi, 
toıdurdu. 

Akpm yorgun artın otele 
ıeldikleri zaman kapıcı ellerine 
bir telgraf ııkııtarmııtı. Haaan 8. 

telgrafı aç.nca ıu cOmle De lrar
ıılaıtı: 

.. Alacaklılar eYI urcWar,. Ça
buk ıelinlz.,, 

lmıa: Hala U..ım 
Haaan Bey derhal emir Yerdi: 
- Haydi, qyalan çabak top· 

layın.. Vapm' 1••• -t• bdar 
hareket ediyor •• 

Bir •olukta banlları doldur
dular.. Haaan Beyle birlikte 
palclar küldür •ı•iıya lacliler •• 
HaAD Bey otelin borcunu adedi 
Ve etrafaana bakınarak ..-clu: 

- Tamam au? 

Otel mllıtabclimlerinden biri 
ablcL: 

- Kapıcıyı unuttunuz?. 
Afacan elini ıallayarak marıl

dandc 

- Kapıcı tafamak adetimm 
değildir! dedi.. 
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Kahraman bir Türkln ma eral MuseviVatandaşlar Türk· 
çeyi Öz Dil Yaptılar KIZIL KILIC Balat Ve Civarında Oturan Museviler 

Türkçe Konuşmıya Karar Verdiler Yazan: Ömer Rıza 

., 
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Aslan Son Derece 
Tek Dost 

Haber aldığımıza göre ıehri· 
mizdeki Musevi vatandaşlarımız• 
dan bir kısmı kendi ralarında 
Türk dilini a:z dil haline koymak 
hususunda mllbim bir karar ver
mişler, bu kararın tatbikine do 
geçmişlerdir. Musevi vatandaşla· 
rım z bu kararı verirlerken tllrkçe 
konuımiyan bazı vatandaşlara da 
ibret numunesi olacaklarını dil· 

ÇUnkU bu heriflerde lmpa• 
r toru teşvik ettiler. Ben itiraz 
ettim, yalvardım, yakardım, din
lemediler. Oğlum bana ne de
di bi1irmisiniz? Artık ben bir ka· 
danan hükmü altında yaııyamaml 
DaktUğilm göz yaşları bop gitti. 
Fakat İf bukadarla da kalmıya• 
cak. imparator, bu adamların vU• 
cudunu kaldırmadan rahat etmez. 
Onların hepsini mahvetmek ister. 
Onun için aeni bapiıhaoe nnzır
lığın tayin diyorum. işte irademi 
Yalnız, nekadar adam lazımsa al, 
ha;:lshnneyi işgal et. Bu adamla· 
rın hayabnı aiyanet et. İmpara• 
torun kendisi bile hapishaneye 
gelse, içeri alma! Mahpuslara iyi 
bak imasını tomio et, yalnız kaç· 
malarma meydan Yerme! 

Seliim verdim 'fO aynlmak 
istedim. lren beni durdurdu, dur
dum. 

Onun nrdiği bir lıaretle Mar
tioadıı kapıdan ayrıldı. 

imparatoriçe ile yapyalınız 
kaldık. Dikkat ettim. Sik ık 
g6ğsil kabar p iniyordu. Muzla• 
ripti. Gözlerini yere dikmişti. 
Ben do yere baktım. Zemin, 
mozaikli: Bir lı~be karıısında 
kollarını bağlamış bir genç duru• 
yordu. ilahe hiddetli idi. Sol 
!indeki hançeri gencin göğıiine 

saplamak isti}l:ordu. Fakat 1ağ 
kol, vurmak istediği genel, aar
mak, kucnklamak için uıanmıı 

a-ibi idi. 
İren başını kaldırdığı zaman 

gOzel gözleriaden yaı geldiğini 

rördOm. Acaba niçin ağlıyordu? 
İren, aklımdan bu sualin geç

tiğini anlamııı gibi •öze baıladı: 
- Aslan, aoo derece muzla· 

rlbiml Neden mi, bir tek doıtum 
yok.. 

GUlnmsedim ve ce•ap verdim: 
Bir İmparatoriçenin de 

doıta ihtiyacı var mı? 

- Herkesten fazla f Çnnkl 
bir lmparatoriçeniq etrafını dal
kavuklar ısrar, fakat dostu 
yoktur. Bir gün talih onun aley• 
bine dönerse bUtün o dalkavuklar 
hazan yaprakları gibi döklllUr ve 
lmparatoriçe çırılçıplak bir ağaç 
gibi hal.r. Düşmanlar da o ağacı 
baltalarlar. Bana da öyle olacak! 
Çünki oğlum bile bana dUşman. 
Geceli gündUzlU 1aadetinf dil· 
ıUndüğüm biricik oğlum bilel.. 

- Ben de böyle biliyorum 1 
OgUsta. 

- Demek kl, herkes gibi, 
ıen de biliyorsun ? Baıka neler 
duydun ? Aslan ıöyle de baki
!c•ti öğreneyim J 

- Sizin pek hartı bir kadın 
olduğunuıu ıöylüyorlar, Ogn~ta 1 
Sizin de oğlunuzu aevmediğinizi, 
onu kendinize rakip ıayd ğ nızı, 
onun ölUmUnden memnun olaca
i'ınız. • öylllyorlar 1 

- Bunların hcpıl yalan 1 
Haris olduğum doğrudur. ÇnnkU 
bu köhne imparatorluğu yeniden 
kurmıya çal şıyorum. Hani insa· 
o.n hmak bir ev'.At doğurması 
da ayn bir felaket !.. 

- Tekrar evleniniz de ba,ka 
evi tlar doğurunuz. O ıüsta belki 

do hem zah baımeliniz, hem 
devletiniz için daha hay rlı olur. 

- Evlenmek mi ? Dll§Ünme· 
dim değil, fakat biliyorsunuz. yn, 
ben hanedandan bir kad.n deii
lim f asil bir Rum kıı:ıy m. Çok 
gtizeJdiUJ. Gençlikte sevdiğim 
adnm bir ycmiıçi idL Şuradan, 
buradan yemiş toplar, Roma ve 
Bizansta satardL Bu yemiş tüc
carı ile evlenmek istedim, fakat 
anam razı olwadı. Çünkn güıeJ. 

liğimin ıcrv tler babas:nda oldu· 
ğuna kanidi. Ben de yemışçı 
sevgilimle evlenmekten vazgeçtim. 
O da, kendi 2ibi bir tacirin kı· 

Silahları 
Bırakma İşi 

( Baştarafı 5 inci aayf ada) 
Franunın bukadar ııkı ukıya ne• 

ıaret altında bulundurulduğu bu an• 
da büyOk bir ihtiyata lilzum nrdır. 
M kdonald • Daladlye rıUJak tı 

Puis 19 - Salı i'ÜDÜ buraya gc• 
lecek o 'an M. Makdonald, Fransız 
Başvekili M. Daladlye ile görüşecek• 
tir. Bu mülikatta M. Makdonald, 
Muaolini fle yapb~ı mülakat hakkın· 
da malQınat verecektir. 

KUçUk imar va ProJ• 
Cenevre 19 . - Küçük itilaf mO· 

meaaillerlnden, Çekoalovak murahha
sı M. Bene. ve Romanyt>, Yunıınls• 

tan ve Yuıoılavya murahhnsları bir 
içtima yapauılardır. Küç iik llllaf 
mtlmeuiHeri, l\fokdonald pl&na bak• 
kında umumi ıurette nok.ai nazar 
bıatiainde bulunmu yJardır. Bu mill1· 
kat. kOçük it::Af devletlerinin ıiz.li 
h çbir fikir be11lemeka:zin, lnriliz pla
nıın tetkik ve mOnakafaya hazır bu· 
lunduklaranı röstermiştir. Küçllk, iti
laf devletleri bu plan bakkınd.1 ya· 
pacakları nıilxııkerede takıp cd..:cek· 
leri hattı tayin edeceklerdir. 

Beynelmilel Kadm içtimaı 
Maral!ya, 19 - Kadırıların hukuki 

biri f: nln fem.niat gün.er: meraa mi· 
ne iştirak etmek üzere buraya gel• 
m ie olan Fransız murahhaslar le 
diğer m lletler murahbul.ırı, beledi· 
ye dairesinde belediye reial ile ııza 

tarafından kabul edılml ~I,rd r. 

Bu akşam 21,30 d 
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zmı buldu, aldı, çalışa çal ıa 
ze:ıginledi. Senelere sonra benim 
ye :nııçım, ç k geldi, benimlo 
görüşmek iste.:iiğini söyledi. Hu· 
zuruma kabul ettim. Fıçı gibi 
şişmiıti. Ne dil rıen dile, dedim. 

Mallar ndan gDmrllk alınma
maı·oı diledi. Kabul ettim. Me
ğer beni görmekten maksadı bu 
imişi Her ne ise ben annem oe 
dedise onu yaptım. Haklımiş. 
Çünktı mDteveffa imperator bir 
gUn beni görmilJ, beienmiı, din· 
dar bir adam olduğu için beni 
nikAblamıştı. Bu uretle bu Rum 
kızı, Allahın inayetile. Ogllsta 
oldu. Biltün imperatorluğun bl· 
rlnci kadını sayıldı. 

Allnhın inayetile mi? de-
dim. 

Öyle zannediyorum. değll• 
se gOzelliğim sayesinde, yok a, 
bugOn sokak baılarında, çarıı· 
farda kuru yemi~ler ö:ıflnde ahı 
veriıle bağırıp çağırmakla meş• 
aut olurdum. Adi bir aatıcı 
kalırdım. Halbuki bugUnkQ 
vaziyetime bak. Giydiğim elbise
lere bir g6z gezdir! 

lmperatoriçe altınlar 
cevherlerle p rıl pırıl 
elbiselerini önllme ıerdl 
vam etti: 

vo mn
parhyan 
'fi de-

- Kapılarımı muhafaza eden 
kerlerin mahmuz şıkırhlannı 

duyuyor musun? Sen Ol\ların ku· 
mandanı değil misin? içeri girde 
bak. Elçiler, cihan imperatoriçe
ıinin bir sözilnn bekliyorlar. Or
dularım& bak. Saraylarım& bak 
ta Rum kızının güzelliğine neler 
borçlu olduğunu anlal 

Gerçi, o Çiçek H. benden de 
gUzelmiş, fakat o cihet ayrı ••• 

Kulaklarıma kadar ktzarmıı· 
tım. Fakat cevap verdim: 

- OgOsta, dediklerinizi anlı· 
yorum. Fakat bütün bu ıerveti· 
nize, ıatvetiniıe rağmen mes'ut 
olmadığın •z anlaş lıyor. Daha de· 
min dostunuz bulunmadığını, Ye 
bir ahmak doğurduğunuzu s8yle
mediniz mi? 

şUnmUşlerdir. 
Bu karara iltihak edenler 

bundan sonra evde, işte ve her 
yerde tllrkçe konu~acakludır. 
Bu maksatla Balat'taki Abemla 
isimli Musevi hay r cemiyetinin 
nizamnamesinin bir maddesine, 
cemiyete dahil her Musevl vatan
daşın tilrkçe konuşmayı taahhnt 
ettiği teklinde bir fıkra iliivo 
edilmiı vo cemiyet binaaı da 
tUrkçe tedrisabna tabsiı olun• 
muştur. Cuma günll binada bü
tün cemiyet azaıının ve civar 
halkın iıtirakile kalaba! k bir 
merasim toplanhsı yapdmıf, ve
ril n karar bu toplantıda bilyUk 
tezabOrlere vesile oJmuıtur. 

Merasim iıtiklAI marşile baı
lamı,, müteakiben cemiyet aza· 
farından birkaç Muıevt, vatandaı· 
farın türKçe konuımaları hakkın· 
daki karar mllnasebetile nutuklar 
söylemişlerdir. Cemiyetin Umumi 
KAtibi Samson Nabmiyaı Efendi 
nutkunda tilrkçenin her Muaevt 

vinde 8z dil olarak konuıulması· 
nı istemiştir. Bundan sonra söz 
alan Leon Levi Bey çok alkışla· 

Samsan Nalıimgıu E/. o• Matıruuel 
Eater 

nan bir nutuk a6ylemif •• de
miıtir ki: 

"- Mantık, kanun 'fo 'ficdan 
evimizde ve lıimizde öz dilimli 
olan türkçeyi konuımamııı icap 
ettiriyor. Bunu yapmamız, başar
mamız, bu suretle de vazifemizi 
yapın t olmamız lizım vo zaruri
dir. Türklerden gördUğUmOz ili
cenaphğı, hiçbir milletten görme
dik. Bugiln ( Vatandaı tilrkçe 
konu,] vecizesi bir ihtar olmak
tan ç.kmıı, yUkaek bir gayenin 
açık bir ifadesi olmu,tur. Bu 
vecizeyi yalnız levha halinde du
varlara aımak kıifi değildir. Bunu 
gönüllerimizin en hassas yerlerine 
iliıtirmomiz bir zarurettir • ., 

Müteakiben Musevi lisesinden 
Ester Galiko Hanım da yine 
tllrkçenin ehemmiyetinden, gUıel
liğindeo bahaetmiı ye alkıılaa
m ştır. 

~---ıımım-nım~ Vadinde sadık bulunan '411-------.~ 
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AR İSTİK Sineması 
Müdiriycti; Pek ynkında zengin, muhteşem ve muazzam 

S'UT KALP 
(Mösyö, Madam ve Bibi) filminin Almanca kopyesi fılmini 

~österecektir. Baş rollerde: 
GEORG ALEXANDER - magda SCHNEIDER'dir. 

LEE PARRY ve HERMANN THIMIG 

Halihazırda : Pek eğlenceli hır komedi olnn 

P A P R 1 K A (Ateşin gençlik) 
Müınessilrsi : F R A N Z 1 S K A G A A L 

Mart Perşembe akşamından itiharenı 

MA i 'te 
Dilber ve füsunkar artist 

BRiGiT E HELM 
tarafından temsil edilen 

iç· DE BiRıSi 
Saf ruhlu bir kızın fedakar aşkını tasvir eden bis~i şnheser. 

MUSIKl • DANS • KIR EÔLENCELERI • EN YENİ ŞARKILAR 

HALK 
lllllllll gecesi 

- l laklıaın, kumandan! Kat'i· 
yen mes'ut değilim, hatt bed
bahtım. O kadar ki papazların 
azabını anlata anlata bitiremedik· 
leri <;eheunemi yer yUzUnde vo 
bu sarayın iç!nde sanıyorum. in· 
san, hayatta aşktan mahrum olur· 

aa, hayatın bcdbahtJıklarını aşkın ,c::ı~lz11ı•e~ra::inZl!lli •bf3ı11raml!k•m•a-d•a•n-kaybol n mektepli kızlar ••• 
bcıhtiyarlığile teHifi etmezse ha- Bir maceraperest tarafından kaçırıldığı zannediliyor. 

-~ . . , .. ; ·~'" . 

1 Tiirkçe sözlü . ~arkılı -<G•Q'\~ yat kapknranhk bir geceden fark· Zabıta her tarafta arıyor... işte, bu esrarengiz vak'a 

D U
.. G u·. N ı ız olmaz? Bu Çarşamba ak§nmından itihar~n 

-Fakat aşkın da bedbahtlık- o p A s· d 
ları var. Ogüsta, onu ben tat- · 1nemaS1 n a 
tıml 

G E c Es i ~~~i~::~!'.~~t:~A·.~:~~~.~:~ m 3 B ı;ı 3 f j !1 i ne ~ i a 
TaUıtJı \t' orta oyunlu luğu feda ederım. fiıminde öıleriniz önünde canlan.ıca!dır. 

komedi filmi Mümes illeri: - Çok tllkUr ki yer yOzünde 

NA Ş iT o hali'i aşk yokl 
H A Z I M - As ı an, zannetmiyorum, de· 

H A L 1 D E min sana ne ı6yledim. Doıtum 
yok! dedim. Bana dost olur 

MUAZZEZ • ASIM Ef. ALI musun? 
HAYRI Beyler - Ben sizin halis bendenlzim. 

Önümüzdeki Çarşamba OgUstal Zannederim ki sadık bir 

L A M R A bende dostlaran en hayırl-sıdır. 
Sincnıasmda (Arkası var) 

Her zamandan daha gUzel • esırarh ve illhf 

BRiGiTTE HELM \'C ALBERT PREJEAN 

-Ot 
Filminde harikulade bir eser yaratn11şlardır. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı malı/ uz dur. Na11l doldıı ? •• 

................................ Na•ıl Yoıadı ? • 
T t.frika No. 98 Nasıl ÔldiJ ? •• 

Makine Başında Böbürlenen Şemsi 
Paşa Derhal Cevabı Yapıştırdı 

Buna binaen onun da bu ı 
eslleri bütün kuv•etilo ten• 
kile çalııacağı ~e daha parlak 
bir mevkie hak kazanacağı ıOp
hesiz zannolunuyordu... Bu mUla .. 
hazalara binaen, Abdülhamit te
reddüt etmedi. 

Nazmi Paıanın derhal bu ı .. 
memur edilmesini lbrahim Paşa· 
1a irade etmekle beraber • Şe.mıl 
Papya da ıu telgrafı çaktırdı: 

Metroviçede Birinci Ferik 
Şemsi Paş11 Hazretlerine 

Resnede bulunan seksen ıe
•tzinci alayın OçDocO taburu ko
laga11 Niyazi Efendi nam~nda ~ir 
tabal ilin ile Reane bele~ı~e reıı~ 

•oca Cemal ve vergi kitabı Tahsm 
" polis komiseri Tahir Ye mtıll
ıim Yuıuf Efendilerden ye ahali 
•e askerden mnrekkep takriben 
,nz kadar eıbas.n tabur debbo· 
yunu kırarak mevcut mavzer Ul• 
feklerioden yllı kadarile cephane 
•e tabur ıandığındaki nukudu 
ıaıp ile lıtinye istikametine doğ-
ru ıavuştukları ve Piresye de bu
lunan ayni tabura menıup iki za· 
bitin yetmiş kadar mavzor ve cep
hane ile Asuman karyeaine azimet· 
le oradaki ahali islAmiyeyl teılih 
Ue Reaneye doğru gittikleri •• 
efrattan dlSrdU ile mtıllzimlerden 
birinin avdet eylediği, arzı haki· 
payı ili kıhnmıştır, Merkum Ni· 
yazi u. rOfaka•tDID ·~ hal Y.• 
hareketi hainano Te nımet naıı· 
naaanelerine kartı tedibe m\lsa• 
raat ile beraber bu makule erba• 
bı mefıedet ve mel'aoetin tema· 
men derdest olunup bir ibreti 
müeuire göıterilmesi Ye bunlal"' 
dao oraların tathir edilmeıi ebem 
ye elzem bu!unduğundan ve za
b valilarının diyanet Ye aadakati 
Alileri nezdi Alide maltlm oldugu 
ciheti; bu bapta dahi veli nirueti 
bi minnetimiz efendimiz hazretle
rine ve devleti aliyelcrino 11iz
met ve ibrazı muYaffakiyet ede-

Cemiyetin ilk fetkllAlın• alt bir h•tır• 
1 - Tallt B •Y• 2 - MUllzlm, lemall Canbulat Bey, 3 - &ellnlk 
Telgraf MUdUrd Hamdi Bey, 4 - MUllzlm Hakkı Baha Bey, 

9 - Mlthat ŞUkrU Bey 
(Hiçbir ytrde kopyeal bulunmayan bu ruml11 
nakil ve lıtlnaah hakkı tamamca mabfusdur) 

hemen ye Hrlan Manastıra azimet lttisamı şahane ile taltif buyrul-
ve Niyazi ilo ona refakat eden makla olbapta ... 
zabitan ve neferatı vo oiıların :10 Haziran 324 
rOfekasını behemehal ahzil SerklUbl hazreti f&hrlyac-1 
girift için zah valilarmdan mun· Tah•ln 
tazır olan faaliyeti fevkalldeyi Böyle mühim bir •azifenin, 

ı J ı adeta yalvarıhrcasıoa bir liaanl11 
ibraz ve iraeye gayret ey eme er keodiıioe tevdi edilmesinden mü-
ve kıyafeti •ıkeriye altında bu- tevellit bir gururla makine ba· 
lunmak Ozere işinize yarar olan· ıında böbürlenen Şemsi Paıa, 
lardan emin olduğunuı erbabı derhal cevabı yapııtırd : 
ıecaattan g&nUllll olarak tabur- M•beynl hUmayun Ba,klt.beU 
lara mOnasİf• efrat alma!arı vel· cellle•ln• 
haııl lıin ıirayet ve teve11Ulloe Nailiyetile begAm buyruldu-
meydan Ye imkln bırakmıyarak ğum io'am ve ibsam litübsayı 
erbabı mefaedete bir ibreti mli- hazreti hillfetpeoahtye bir zami· 
e11ire olacab surette ibrazı tid- mei Allllll olmak üzere bu kere 
detle mukteıay sadakat ve ubu- 1ellmı ıaadet ittisamı hazreti 
diyeti Uası, ıercfsadur buyrulan ıebriyarı azami ile taltif buyrul-
lradei ıeniyei hazreti bilifctpenahl duğumdan dolayı eıkirizi meser-
iktızayı Alisinden olarakllçllncll ret ve mabmedet olduğum halde 
orduyu hümayun müşiriyeti celi• arzı tllkrana mUcaseret eder ve 
lesine ifaya tebligat kılınmakla bu vesile ilede virdi zebam sada-

d katni C'at11m olan duayı temadii 
ve zatı valAları selAmı saa et ömril .. afiyet ve taalii tanu şevketi 

TAKVJM == --
ceklerine itminanı ali berkemal ~~-
ldüğünden, Anadolttdan tertip olu
nan bir fırka aıkerin vllrJduna 
kadar, vakit geçmemek ve bun· 
larm vlisulUndo lUıumu kadar 
taburlara istisbap ederek hemen 
ol tarafa azimet eylemeleri nezdi 
Alide tensip buyrulmakta oldu· 
ğundan nerelerden hangi tabur
ların ahnacağının Ye bu baptaki 
1118talaalannın arz Te lı'an, ira• 
dtıi Hniyel cenabı hiJAfetpenabl 
lkbzayı Aliıinden olduğu tebliğ 
ye izhar ve makin& batında ce
yaba intizar olunur, olbapta. 

PAZARTESi :i:uı• 
20 MART 933 1J:J 

hazreti bilifetpenabı azaminin 
ez ıeri nev tekrarile tezyini lisanı 
memlukiyet kı 'ındığınan arzına 
ictisar eylerim ferman. 

20 Hezlr•n 324 
Sert.lllbl hazreti f•hrlyarl 

Taheln 

Abd8lhamit o kadar heyecan 
•• tellt içinde idi ki, çekilen bu 
telğrafı makine başında okutan 
•• maalinl anlamaya çalııan Şeııı
al Paıa, daha cevap vermiye 
•akit bulamadan makine tekrar 
~tırdamıya başladı: 

Birinci Ferik Şem•I P••• 
Hazretlerine 

Anadoludan ıevk ve noklolu· 
nacak taburlardan, yerine badehu 
konulmak Uzere zatı 'falilarmın 
MetroYiçe fırkas odan lüzumu 
miktan taburları istiıbap c.ıderek 
Ye treni mahsusa rakip cılarak 

A1&bl Rumi 
20 • Zlıkade 1351 7 • Mart • 1349 
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Gelen evrak geri nrOmu 
ll&olı.rdao mea'ullyet &lınınu 
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Adrea değl9tlrilmesl (20) hrqtv. 

Gaaetemlade pkao ruba " , .. ..... 
bGtlı. bldan aabfua ,,. , .... .-.. 

•ittir. 

Birinci Ferik 
Şemal 

Şemıl Paşa, telgrafhaneden 
çıkar çıkmaz, derhal işe girişti. 
Kendi hrkaı ndan on tabur asker 
tertip ettL Bunları hep birden 
tahrike imkAn olmadığı için üç 
tabur askeri yanana aldı. Husuı1 
bir tirene atladı. Etirafına heybet 
ve haıyet ıaçarak, SelAnik tarikile 
Manastıra doğru yol almaya baş
ladı. 

* Bu eınada, Manaabr ve Selinik-
de de mllbirn hldiıeler cereyan 
ediyordu. Niyazi beyin 8ata çık· 
IDH, ve Mirliva Nazmi P•tan·n da 
iki tabur aıkerle onu takibe me-
mur olma11, alay mOltftıO Mustafa 
efendiyi beyecane ıetirmftti. Sa
mimi refiki ye cemiyet aleyhdarlı• 
tında ıerikl olan Nazmi paıanın, 
askerlik kudretine Ye fecaatine 
emin olan Muıtafa efendi, bir kaç 
glln zarf oda Niyazi B. yin 
ele geçirileceğini Omlt edi· 
yor; bu ka~aatle, 6n0ne relen 
yerde, cemıyet aleyhinde ajır 
ılSzler ~ylOyor; Ye batta cami· 
lardo Padişaha ve hUkfimete ita· 
atin fazileti hakkında vaazlar veri
yor.. Bu bal ise, cemiyet mensup
larım fena halde dtııündUrllyordu. 

( Arkalı var ) 

Mart 20 

Bugünün Meselelerinden 

Komünistliği Öldürmek 
Buhranı Söndüremez .. 

( Baıtarafı 1 lncl llaylada ) 

Bir kısım devletler beyhude 
yere blltçelerlnde muva:rene temi
nine çalışıyorlar. Diğer taraftan 
bütçeleri ınlltevaıio olan devlet· 
ler bu muvazeneyi bozmak için 
uğraşıyorlar. 

Hulasa bugOnkO dOnya, deniz 
ortasında mukadderatını dalga
lara teslim etmiş, kaptansız ve 
dilmensiz bir gemiye benzer. 

Nereye gidiyoruz? Kimıe bil
miyor. Yalmz gemiyi idareye 
memur kaptanlar llmit verici 
yaatler yapıyorlar. 

Milletlerin, bu vaatlere inan-
madıklarını ve istikballerini 
karanlık gördüklerini isbat 
eden en mlihim hadise, ilk 
f ıraatta idare edenleri der
hal baımdan atmasıdır. Buh· 
ran 1930 da baıladı. O •akitteıı
berl hiç bir millet, hük6metine 
emniyet ve itimat göstermedi. 
Vaz'iyetleri btıkümetlerinl değiş
tirmiye mnsait olan milletler de 
mütemadiyen baştakilerin elinden 
kurtulmaya çalıştı. Son senelerde 
Fransa kabine Ozerine kabine 
değiştirdi. Yalnız ıon iki ayda 
bütçesinde mlivazene temini için 
iki hUkumet devirdi. 

Almanya, bir ıenedenberl 
asabı bir teşebbüsle bu karma 
karııık vaziyete bir çare bulacak 
hükümeti aramaktadır ve bunun 
için mütemadiyen hllktlmet değiş
tirmektedir. 

Amerika 12 milyon ltıld na
sıl besliyeceğioi ve bankalarını 
iflAıtan naııl kurtaracajıoı dD
ıOnmekle me9ğuldUr. 

İngiltere limanlarını kapayıp 
anahtarlarını Dominionlara ve 
ihtiyat paralannı hapıedip anah
tarlarını bankerlere te1lim ettik
ten ıonra, miltevekkil bir Taziyette 
ınukadderatını beklemektedir. 

Bunlara Çin • Japon harbini, 
Cenubi Amerikadakl iblilallerl, 
Merkezi Avrupa devletlerinin 
asabiyet ye hırç nlığını ilave eder· 
ıeniz, manzara gözünib &nilnde 
daha iyi canlanır. 

Bu karmakarı~ık alem karıı· 
ınoda her hangi bir memlekette 
vaziyeti dllzcltmiye doğru gid~ 

cek ümidini vıercn bir deği$iklik 
olur veya iktidar mevkiine 
yeni Omitler ye yeni vaatlerle bir 

d . 1 yeni a am geçerae, msan mcracı ve 
limitle derhal gözlerini o tarafa 
çeviriyor. 

Son samanda bu ıekilde iki 
değitik1ik 1ukubuldu: Almanyada 
Hitl•r iktidar mevkiine geldi; 
Franıada Deladier kabine riya
aetinl deruhte etti. 

Şi111dilik Deladier bllk6meti iki 
ayaklı bir koltuğa oturmut gibi
dir, çok itina aarf ederek bir 
mliddet bu koltukta oturabilir. 
Fakat yaziyetl nazik olduğu için 
dllnya itlerine yeni bir İltikamet 
•erebilecek bir te,ebbllate bulu-
namaı. 

Hitlerin bat vekil olmasa, daha 
ziyade faraziyye yllriltmeğe imkln 
veren bir detitikliktir. Eğer Hitler 
kendi proaramını tamanaen tatbik 
edecekıe • yani Yahudileri AJman
yadan ç karacak, kapitalizmi yıka· 
rak onların ıervetini fıkaraya da· 
ğıtacak, Defla1ion'u bırakacak, 
Versay muahedesini yırtacak, ve 
mütearr z bir milliyet ıiyaseti takip 
edecekse • bunun gerek Almanya 
içinde gerek Almanya d tında 
teairi pek büyilk olacaklar. Bilha11a 

Almanyaya komıu olan memleket• 
Jer bunu ıiddetle hissedeceklerdir. 

Fakat ben bu programın ta• 
mamen tatbik edilebileceğine 
kani değilim. Bilbasaa bunu Hit· 
lerin yapabileceğine emin değilim. 

Hitler Bismarkın yerini işgal 
etmiıtir. Filvaki bu Eatın teshir 
edici bir hitabet kabiliyeti Yar
dır. Fakat onda Biamarkın umu
mi zekAsı, deınir irad~i, geniı 
tecrübesi, hadiseleri kavrayııı. 
kırılmıyan azmi ve etrafındakf.. 
lere hakimiyeti yoktur. 

Bilhassa Hitlerin halle mecbu .. 
olduğu iktısadl buhran meaelell. 
bet on milletin htıp birden çare 
bulmaya mecbur oldukları bir 
meıeledir, Hitlerio genç ailafı.. 
ıortara bu hadiseyi değittirmlyo 
ye halletmiye muktedir dep 
dirJer. 

ŞOphesb Nazilerin yihudilerl 
memleketten çıkarmalanna, ve 
komiloistleri imha etmelerine im
kAn •ardır. Fakat komOoiatlerl 
öldllrmek dünya buhranını hallet
mek demek değildir. Buhranı 
yapan onlar değildir, onlar buh
ranın mahsullldilrler. 

Alman tahtına Hohenzollerin 
hanedanını oturtmakla da bu me ... 
ele halledilemez. Dünya, onlardan 
ne beklenebileceğini, tecrObesile 
bilir. 

Alman COmhur Reisinir ne 
tarafa mütemayil olduğu malOm
dur. Fakat art k yorulmuı ve 
ihtiyarlnmııtır. BugilokO hadiıe
lere mlisaade etmesi de bundaa 
dolayıdır. 

O halde nereye gldlyoruz 1 
... --==z:m 

İstanbul Avukat
ları Arasındaki 
İhtilaf Şiddetlendi 

( Battarafı 1 incı sayfada ) 

senelik aidat 12 lirayı geçm~diğl 
halde avukatlardan aenede 24 
lira aidat •e ayrıca Baro Mec
muası abone bedeli olarak 4 lira 
alınmdktadır. Bu aidatın 5 liraya 
indirilmesi iatenmektedi. 

4 - Baro tPfkilatında birkaç 
memur ve llç te hademe kulla· 
nılmaktadır. Bu kadar memur •e 
müscahdime ihtiyaç olmadığı söy
lenmektedir. 

Bu ve diğer bazı sebeplerden 
dolayı bugünkü baroya muarıı 
olanlar derhal Üskudar, Kadıköy, 
Beyoğlu ve hatta Eminönilnde 
birer Baro teşkili için teıebbllse 
girişmişlerdir. Yeni barolarda aidat 
beş lira olacak ve masrafı icap r 

ettiren teıkilAtJ yapılmıyacaktır. 
Bundan ba,ka Adliye Meslek 
ınektebinden mezun olup avu
katlık yapmıya baılıyanların ka
nunen aTukat olamıyaeakları 
hakk nda muhtelif yerlere müra
caat !ar vaoılncaktır. 
-==--
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İSTANBDLDA: 
J Bir ÖJUnUn Hatıra Defterinden] 
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Madam Hazretlerinin Huzurunu Boz
maktan Korkuyorum! Dedi 
- 42 - ı zllne gülerek mahcup gence illi· 

Bir aşk mektubu olacak. Si- fat etmiye başladı. 
&in haberiniz olmadan bana ver· Yanımıza oturttuk. Sigara ik· 
mel ri için otel mUıtahdemininden ranı ettim, bira ıöyledim. Greta 
O man Efendiye bırakmıf. biraz daha oturduktan ıonra ya-

- ... ?? mmızdan ayrıldı. Akıam posta11-

- Bon okuyamadım. Maama
fih bir oşk mektubu olduğuna 
ıllphe yoktur. Alınıı, ılı okuyu· 
nuz, dedi. 

Gretnnın verdiği mektubu 
okumuya başladım. Prestişten, 

aş'<tı:tn, aevd dan bahseden adam , 
Gretadan mukabele istiyor. mer
hamet dileniyordu. Ben okudukça 
ca us kndm seviniyordu. 

- Nasıl, diyordu, bu adam
dan neler istifade edilemez kil •• 

- C... beye ne cevap vere
ceksin ? .. 

- Sükiit.. Cevaba IOzum ttar 
mı? Pewimden kendisi koıacak 
değil mi? 

Kahvaltıdan sonra Greta: 
- S... Beye bir defa telefon 

etmiyelim mi? 
- Siz edinb Madam fena 

olmaz, dedim. 
Filhakika Greta S... Beyin 

111alQm olan numar&1ını çevirdi. 
- Siz miıiniz S ... Bey, nasıl· 

•mı&... Akıam erken mi ayrıldık. 
Yabancılar içinde eıkıldım da 
ondan ..• t<eıkl beraber çıksaydı· 
nız.. ne iyi vakitler geçirdik. .• 
Bu akıam gelemeyiz. Belki işimiı 
olacak.. aiı geliniz.. daha iyi 
olur. 8ura11 da fona değil deiil 
mi? .. 

Telefon muhaveresinden •onr:a 

7amma geldi: 
- GördOnlb mll? Eskiainden 

daha canlı ve kuvAetli blr mu
habbet... Akşam hepisini bırakıp 
kaçmamız, muhtemel her 1Uphe 
Yel teceısllae karı• çok anıel bir 
nUmayİftİ, dedL Sonra birden• 
bire bir ıcy habrlamıı Kibl 

lllve etti: 
- BugUn akıama doğru K. .. 

Bey gelecek, size ıöylemiye unut
muştum. 

- Hangi K... Bey? 
- Canım şu fabrikalar MU-

dUriyetindeki ... 
Ya baıkaaı da ıellrae? 

- Kim? 

,__ 

Sözün Kısası 

Kabahat Yahudilerin 

Değil, Bizim ... 

---------- A. E. 
Baıtarafı 3 Uı cO sayfada ) 

bununla beraber Yahudi dünyanın 
zulüm g6rmediği bu yegino kö
ıesinde türkçe konuımaz, Türk· 
lerle ihtilit etmez, kendinin ol
ını>:an~ v ~eı aaır evvel ispanyadan 
getırdıgı yabanca bir dile sadık 
kalarak,ayrı bir muhitte yaıar. 

"f 
Sabahleyin bir Yahudi dos

tumla konuşuyordum, hiç mUna• 
kaıaya lüzum görmeden derhal 
tasdik ederek: 

- Doğru, dedi. Fakat kaba
hat Yahudilerin değil, sizin .. 

- Sebep? 
- Çünkn temsil etmediniz! 

ve el'an da etmiyorıunuL 
Ben hayretle yOıOne bakıyor• 

dum, izah elti: 
- MeıelA akalliyetler ipti· 

dal tahsillerini kendi mek· 
teplerinde kendi dilleri ile ya· 
parlar. Doğrudur, fakat madem 
ki Musevilerin kendi dilleri yok· 
tur, 'H madem ki Museviler aiı· 
den bir parça addedilir, o halde 
bunları hatta iptidai tahıillerl 
için kendi aranıza almamakta 
aebep ne? 

• Sözün Kıaaıı: Hayatımızda 
bazı hAdiıeler vardır ki g&
ıOmUze çarptıkça canımızı aıkar, 
biıe sinir verir. Fakat bu ııkıcı 

hldiulerde biraı da, hayır, epeyce, 
hayır bUıbütnn kendi mes'uliye
timiz olduğunu hiç dUıllnmeyiı. 
Vatandaı TUrkçe konut çok gD
zel, fakat iıte onlar da diyor· 
lar klı 

- Vatandaı çahı, bize Türk
çe 6ğret. 

na mabut mektubu yetlıtlrmlye 
gitti. Bla yalnıı kaldık. Genç 
adaman hoılanablleceğl ha•al 
meuularla yarım ıaat kadar ko
DUJmuıtum. Gretanın ta yanımıza 
kadar gönderdiği adam: 

- Madam aiıl yemeie bek
Jiyor, dedi. 

lstememlı olmaıına raimen 
S... beyin uşağını yemeğe götUr
dOm. Zavallının ynzn kıp kırmıı.ı 
keıilmlı lokmaıı ağzında bDyO
yordu. 

Yemekten ıonra bl• 1alona 
Greta tekrar odaya girdL Uıağa 
4btiynçlarını sordumı 

- Hiç bir oeyirn ekaik değil, 
biç bir §eye ihtiyacım yok dedi. 

Caketinin cebine oo liralık 
bir kAğıt bıraktım ve: 

- MOmkün olursa yann yeya 
öbllr gün tekrar uğraraın değil
mi? dedim. 

Taadik •e teşekkllr maka• 
mında b01ını salladıktan aonra 
aynldı. 

Gretaya yalnıı olduğumu a6J
Jemeleri için adam g6nderdim. 

Hemen bir iki dakika içinde 
casuı kadm yanıma ıeldl: 

- Netice? dedL 
- Şimdilik blrıey yok. Ma .. 

mafib hazırlıyor, bir iki aDn için
de sağlam, dedim. 

Koca aalonda blrlblrimlıha 
yUıllne bakarak ıamanımı11 ge
çirdik. Saat dördO ieçiyordu. 

K... Bey, mlltehakkim bir ytı
rllyiıle yanımıza •okuldu. Miaafi· 
rimiıl muhabbet ve memnuniyet
le karııladık. K •.• B. Gretaya 
uzun bir reverans yapbktan 
ıonra: 

- Madam hazretlerinin huzu-
runu bozmaktan korkuyorum, 
dedL 

Greta, hiç bir cevap Yerme-
den yalnız Knldll. Misafirimiz bu 
a6zile, g\ıya ev•elce davet edil
memit te bir tesadüf eseri olarak 
geldiğini anlatmak istiyordu. 
Hiç oralarda bile olmadım. 

- Ne iyi ettiniz de geldinlı 
K... 8., dedim. BugUn biru ra· 
batsıı ve neı' eaizdim. Ôyle ıılcıl
dımkl dedim. 

(Arkası var) 

- Meseli S... Bey meHll 
C... Bey. Yahut motaahhit Sadi 
Bey veya ortağı. 

Samimi Bir Toplantı 
Bizi burada bulamazlar kL 

- Nereye gideceğiz? 
- K... Bey bizi mUkemmel 

•ir eğlence yerine g8türecekmit-
Otelin salonuna indik. Saat 

Llri Çoktan gcçmiı ikiye bile 
gelmişti. Belki bir 1aat belld iki 
ıaat Greta ile karşı karşıya olur
dugumuz halde bir tek s6z bile 
konuşmadık. Karşımda genç bir 
adam Hvernns yaparak hürmetle 
eğildi, lıDyret ve dikkat ettim. 
Bu S... Beyin temiz yilzlU genç 
uş J• idi. Temiı giyinmiş, bizi, 
evvelce tenbih ettiğim gibi ziya• 
rete gelmişti. Greta, genç adamın 
ylizllno dikkatle baktıktan aoora 
bir mana çıkaramayınca bana 
döndU. 

- Tanıyamadınız galiba? de-
tıilim, bizinı S... beyin uşağı canım.. 

- Al.. slhi, alhl.. d~di. Yu-

Gtızel San'atler Akademlal muallimlerinden İhsan Beyin aan'at 
bayıtınao 40 ancı yıld<SnUmU mOnaaebetile dlln Halkevi Güzel San'atler 
ıubetinde samimi bir toplantı yapılmıt. bir dt çay :ı:iyafe.ti tertip 
edilmiftir. RHmimiıde bu toplantaya iftlrak edeulerl a6rüyonunuL 

- -· 

Henuz İnsan Ayağının 
Basmadığı Yerlerde ... 

Bir İngiliz Heyeti Kayboldu 

Cenubi Amerlkenın vellfl ldlJIUlerlnden iki llp 
Cenubi Amerikada 61le yer- biıl senden bqka arayip bula-

ler •ardırld, r ıimdJye kadar or• bilecek kJmH yoktur. Sanı p 
ı.,., medeni bir insan ayalı bu- .. eniyoruz. 
mamııtar. Meaell, bundan ••n.. Aradan aeneler ıeçtl •• mlra
lerce evvel Brezilya, Peru ... la1 Fanet'le arkadatlarındaa H• 

BoliYy& hUk6metlerinln blrlblrlne çıkmadı, 1llzbaıı Morrlı, kaybo-
karıı olan hudutlan belll bile lan keıif heyetini aramak için iki 
değilclL ÇOnkll, bu Uç memleket defa aefer yaptı. her defuanda 
ara11oda hudut çlaebilmelc için iç fılerinl buldu. oturdukları yerleri 
topraklara kadar gitmek llaımdı. tespit etti. Fakat blr tllrlll ken-
Halbukl oralar~ dahil olmak bir dilerlne ulqamada. Hatta kat'I 
mesele ldL Bır defa memleket 1 tt "' ı ı d kl ure e Ha o up o ma ı arım 

•ahıl inaanlarla dolu ldL Sonra bile bllml or. Şimdi bir n nncft 
her taraf Yahıt bayyanlann lıtl- y • ç 
il it da b ı d O dafa arkadaılarını aramaya çık· 

l 
~ıdal k~n b Ou unduyolr u.b dnun maktadır. Fakat dolqacağı saha, 

çın r ı u ç ev et un an Al F 
yedi Hkiı Hne ••••I dudutlarını manya, ransa .. e Belçika era-
teıblt etmek tatediklerl ıaman ıilerioin birleımit ıekllnden daha 
bu ifi kimıeye yaptıramadılar. büyük olduj'u için bu dafa, ukl-
Nibayet F avaet fıimll blr lngiliıı: lerden daha mu•affaklyetll bir 
miralayı çıktı, kllçllk bir heyetle netice alıp alamıyacaiı yine lr.at'I 

inaan ayağı basmamıı yerlere değildir. 
giderek iıtenllen hududu çizdi. -===y;=,,=n=i =N=,,=

1
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Bu aırada, bir takım yeril •ahıi· 
terle konuımuştu. Onlardan aldığı Tolstoy Hayati Ve Eserleri 
maUimata iÖre, buralarda, pek 
eıki zamanlarda bir kırmızı deri
liler medeniyeti hAkim olmuıtu. 
Bu medeniyetin geride bıraktığı 
bir takım altın ve mncevher 
dolu hazineler ·nrdL Kırmızı 
derililer bu hazinelerin bulunduk· 
ları uzak mmtakaları iıaret ve 
tarif ediyorlardı, amma muilyyen 
bir noktadan soora ileri gitmek 
iıtemiyorlardı. Çünkü oraları 

llnetleme addediyorlardı. 
Amerika vabıilerinin kork· 

makta hakları vardı. ÇUnkU ko
caman ökllzlerin diri diri kanını 
emen küçük böcekler buralarda 
yatıyorlardı. DUnyanın en zahirli 
yılanları, en mUtbiş akrepleri, 
bir sokuşta en tehlikeli aıtmaları 

qılayan aineklerl buralarda barı· 
nıyordu, Miralay Favıet ve arka
daıları, iıte bu hazinelerin cazi
besine kap larak Brezilya orman
larına daldılar ve bir daha ken• 
dilerinden haber elmmadı. Hasta
lanarak geri dönmiye mecbur 
kalmıı bir arkadaıları vardı ki 
adı yUıbaşı Morriı di. 

Miralay faHet, bu yUzbatıdan 
ayrılırken şöyle demiıti: 

" - Eter aeri d5nmczıek, 

Maarif Veklleti MOfeıtlılerlnden •• 
kıymotli mubarrirlerlmfden Reıat 

Nuri Beyin Fransızcadan tercllme 
eyledlgi bu eser Kanaat K~tOpban .. 
si tarafından neırodilmekte olan , .. 
simli Ansiklopedik ııoırlyat meyanın
da çık mıtlır. 

Eser Uç kısma ayrılmııtır. Birinci 
kısmı Tolstoyun bayatını, ikinci k111· 

mı eserlerinin bülllsaııını ve UçUncO 
kı mı da Tolstoyun felsefi, akidesini 
ve fikirlerini lıab ve tahlil ediyor. 

Rus edip ve fllosofu hakkında kAfl 
Hı t.1111 bir mıı.10.mat veren bu eaerl 
knrilari nıho tavsiye od~rlz. 

Hayvanlar 
'\ ı ) ız.Unde hayvanın goçirmft 

olduğ ı to nıül safhalarını, hayvan 
f Rilolcrlııl bol Te itina ilo talıoclilnıit 
roJiınlorile izah etmesi itilı rile kari-
lo)rlwizo ve bilha a mekttıp talebe
siııc ebuwuıiyctli ve faydnh bir yar
dııncı l.ıtap olarak tavsiye ederiz. 

J iııtı 73 ,uruştur. 

Nasatf 
1 i rncı u:ıır Turk 9airlcırinden Ne

ıallıılıı ha) atını ve divanını ihtl\'a 
eden tıu eser muallim Sadettin Nas· 
bet bey uırıı.fınd.uı yazılmıı ve ka· 
naat ldltUpuunesl tarafından milli 
lı. UtUphane edebiyat serisi meyanında 
ta,• vo rıc9redllmittir. 

Cclouiyat hocalara ve DarOlfilnuo 
tıı.lebl' 1 ç 11 t ı vsiye edlltbllMek e&d-
dt bir ea•rlır. 
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Ankete Verilen Muhtelif Cevaplan Okuyunuz ! 
2 Numaralı Uste ikinci Defa Olarak = --

Bugünden itibaren listemizin şeklini değiıtirdik. Üınit ediyoruz ki bu yeni tekilde, gelen cevapları günil gilnüne ve daha fazla koymak imklm olacakhr. Liitfen okuyunuz. 

Karlln t.ml Bahll 

cı .. rt 
Rezil 

Bahl• Bahuıua Baht Balı Balılre Bahl Bedel Beden Bedevi B•dl Badi hl Bele 
f.elıltehlr Atır Cna mahkemHlıtdeıt lıbaal S., 
refl <Hı Mir at 
Kayııert, hatip, Nurettin 

llilnlr, G&atepe, Tren cadduf, lamlr 
Sabri, maalllm, Gelibolu 
Ahmet R•flk, No. 323 Adana Tlceret lleldtW 
Saadet. imaret medreıesl 110biı No. 6 Aakara 
Raelm, Ortamektep, No. 53 Ufak 

HG.anıettln, Adana Erlıek Ue... 933 

Pin dilik 

Cimri 

Pinti 

Bir tey 
116yll1•• 

Aalatmak 
Sh koyaa 
Anlatılan 

Acmak 

YaJıale 

""'e 
Bununla 
beraber 

Hele 

Upr 
Yaırt 

Mat 

o.ııt 
Ya111 

Yazcı a• 

blaa 
almlyen 

•alan 
llaland .. 

kalan .... 
Hldll 

eYlenmeml 
bosulmamı 

detflmeml 
kıs duruk 
ıaoflan kı 

er•• 
errlıa 
•reç 
,.u,ık 

bo•• 

boauk 

......... ,., ... , ... . 

tutar 
3dek 

deler 
anın 

larla 
luraa• 

... '" ıDııc• 

..... 
Kudlle, eski muallim, Atıfbe1 mahalleal e Aalaara 

Ali Actn.. Pchli•an ojlu, Eakltchlr 

Cimri 

Cimri 

Fıkha 

.nlatan 

Konllflll• 
Kaauauk 

Ayrıca 

Eneli ey• 

yaıaa Yapa 

kain 
ı., kal 
kat... 

ııaof"aıa im 

aoflaıa kı 

menmedlk 
ı ... d .. =· ••)'a• 

takıatı Sllr Eacll 

• 
..!.. ....................................................... , •• 

f * f RADYO f ~ t .. i ................. ,~························ ... ·····1·· 
20 Mart Pazartesi 21 Mart Sah 

l.tanbul - (ı:.oom) ıa Saz (Vedia 
Rı~a H.), 18.45 Orkestra, 19.00 Fr. 
ders (mOptedilere m:ıhsu11), 20 Darlll· 
bedı.yi artistleri tarafından temsil, 
20.3 ı Safiye H. vo arkada9ları, 21.ııo 
Orkestra, ajanı ve bona haberleri 
•aat ayarı. 

Ankara - (1535 m.) 12.80 • ıs.so 
Ankarapala11 Orkestrası, 18 • 18.40 
muallim Zeki B. fd \reain4ekl musiki 
M. M. talebesinin Koralı, 18,40 • 19,10 
IC •)il feran11, 19. l O • l!).40 Gultar kon
ıeri (Sadrettin D. tarafından), l 9.40 
- :::0.10 gramofon, 20.10 ajanı haber· 
Jtm ve hava raporu. 

Varıon - (1411 m.) 12.20 ajanı 
haberlerinden sonra lıafıf musiki, 21 
Verdı'oin Don Karloa ismirıdekl 
opera11. 

Pette - (MO m.) 20. IO ftçl mu· 
mlki birliğinin korası, 20.40 Marla 
Basilders'in ıarktları. 

Münib - (532 m.) r0.25 opera 

parç:ıları, 2ıJ.05 Beofonl. 
Viyana - (517 m.) ro.2i> lı:\flf 

mueikl, Lebar'dao parçalar, 23 dans 
bavAları. 

Roma - (44l ın.) 21 gramofon 
18 h Lf f konser. 

Prat - (4~8 m.) 20 kil ıse, hava· 
ları, 20.:ıo opora gcoeıi1 milli t yat· 
'odan nakil. 

Bükret - (89ö m.) 19.25 ÜI" 
k•tra, 21 &\lvar&.et, 21.~ Ha.denmolo, 
22,05 Salon Orkestrası, :!·. 35 ıeo 
m1111iki. 

Donanma Piyanko
sunun Y eniKeşidesi 

TUrklr• it Bankeaanden : 
15 marl 1933 tarihinde Do

nanma Cemiyeti tahYilAboın icra 
edilen 51 inci keıideainde ikra• 
miye ye amorti laabıt eden talı
Yilltm tertip ve ııra Dumaralannı 
ıöıterlr cebeldir: 

Tahvilat Tertip Numaraları 

1146, 3469, 9'l22, 1347' 4676, 
1372, 3254, 2453, 5692, 8837, 
3708, 2773 

laramlr• lsı. bat Eden Numaralar 
ikramiye Tertip No.Jarı Sira No. ları 

1200 1372 gı 

aot 8837 19 
100 S692 70 

10 1146 2 
10 3254 1 
10 «78 18 
10 9222 72 
10 2453 93 
5 W.2~2 9'.? 
6 325~ 73 
s 3~54 27 
5 1146 48 
6 1148 50 
5 2453 27 
6 2773 54 
5 Sl46 80 
5 2453 81 
5 1372 12 

BalAdald tertiplerin hlıalar:nda 
... teril•• ura aumaralanadaa 
•ltebak~ aynı tertiplerin dij'er 
- numaralanna Ye i708-IM7· 
3468 iç tertib. klmilen amorti 
iaabet etmlftlr. 

ikramiye •• amorti bedeli 22 
mart 1933 tarihinden ldbaren 
tedl1• eclllecektlr. Amorti bedeli 
....._ tab.U ~· c Bir Ton llrul 
- ) lıanft-. 

VartoYa - (1412 ın.) 
21.~5 halk konseri, 
havaları. 

21 ıarkı, 
23.15 danı 

Peıte - (550 nı.) 20 konferans, 
20,30 Çıgım Orkcı nsı, 21.00 Karuı 
isminde bir muııll.111 komodl, 28.20 
piyano. 

MDalb - (M2 m.) 22.25 piyano 
kouset 1, ~3 muhtelif miilD.katlar. 

Viyana - (517 m.) 20,40 halk 
konıerl, ro.ı:; bir komedi. 22.80 
lfistlnget'ln itte pariı fıfmll b r 
revUaU. 

Roma - (441 m.) 21 mllıahabe 
ve gramofon, 21,4~ muhtelit koneer, 
22.90 komedi. 

Prag - 14 8 m.) 20 kilise b&va-
ları, ~0.10 BrOno'dan nakli, 21.10 
piyano kon11erJ. 

BOkret - (894 ın.l t ı.rk1, 21.20 
S nfoni. 

Dünya iktisat Konferansı 
Loadrd9- Franıız Maliye Nazırı 

M. Boan• ile lnrlliı Tıcaret Naım 
M. RGn•iman araaındakl konuıma· 

lar, d6n7a iktıaat konfcran• .nın a.lr
atle toplanması etrafında cereyan 
et•ektecllr. Kobfefan•ın mlabef 
kararlar alabllecelc b'r nzlyett• 
toplanmaaı İ•tenmektedir. 

ll•f~ktaf icra Dairesinden: 
Betiktaıta Yıldız poıh caddesinde 
'D No. da mukim Hidayet Hanımın 
AliJ• Hanıma olan 278 Ura borcun· 
dan dola71 muta•arrıf oldutu Betık· 
ta,ta S aanpafal cedit Kıhçall ma
balle•nln Ylldıa po•t• caddeıinde 
atık 1 J cedit 27 No. larla muralckam 
b rincl katta bir aofa 6:ıerlnde bir 
oda Ye bir belA Ye bir mutfak 
H llcfnc katta bir ıofa Ya hlr oda 
ve bir beli te zemin katında 
llilçük bir ,ofa bir 1 <SmDrlük ile kü· 
çük bir babçeyJ havi ve bmire 
nıabtaç ahfap H tamamı (400) ve 
aıafı ı 180) lira muhammen kıymetli 
bU. b•p hanenin nıaıf hlHealnln açık 
artt1rma auretıle bermucibl karar 
1nGaayede7e naedllmıt lae de iatek
Hal çıkmadı41ndan be tekrar 15 ~ün 

mOJdetJe açık art ırnHJa koaalm11ttur. 
lha e Ye tell6Jlye rHlmlerl milt eri· 
ıiae alt •lıuak here ta ip o arılar an 
(180) liranın 1lzde 1•dJ buçutu ni .. 
betınde pe1 akç•larll• tieraber 
10 • 4 • 9.1.1 tarihine tHadGf eden 
puarte•i gOnO aaat 14 tea 16 ya 
kadar Beıiktaf icra Dairealnde açık 
ertbrma ıuretile aata1autından 932 -
2,34 No. Ju do•1•1• milr.acaat e1Je
meleri Ye arttıraıa tartname•lni ilia 
tar.bladen Jtlba,.n ~ gil• ıonra her· 
kesin 1'8rebl ecetı •e meaknr n111f 
hlıH fiıerıade hale arını Ye bua1ı1aile 
maıraf Ye fa ae dair olan lddialaru~ı 
ewakı mDıbitelerUe keıkll mGıbete 

ler.le lteraber hemen bildirmeleri 
akit halde hülU'ı tapu ıiclllerlle 
Hblt olmadıkça aat•t bed•liai• pay• 
lııınuaadan bar ç kalHakları i.b 
olunur. 

----------------------------z.wı: Ka-ıka1 ... ı er1 k t•beaın• 
de• .Wıfı• terlalı teskere•• ka1bet. 
tim. Yeni•İnl alacatnadaa hDkmG 
J•ldur. 308 dotu .. lu Hamaa otlu 

ful1o 

Z.JI: Gebae a1kerllk 1ube11nden 
ıldıflm terla'ı tnkeremi kaybettim. 

Yenlalni alaoat•,.dan bGkml 1olctur. 
313 dotum'u Muatafa otlu larnail 

ZaJI: Betil ht aeker k fubhn • 
den aldtfım terhfı tesketeml ka, -
bet im. Yanlıinl •lacajımdan hGkn;il 
yollt.. 32U dotamlu Abdı feıtae. 

ot·• lluhurem. 

( istan'bal Evkaf MldlrlJetl ilAnıarı 
Mahalle Ye mevkii 

Bahçekapı Çelebioğlu 
Ali ettin 

Sokağı 
Eakipoatane 

Y enicami aYl01UDda 

No. 11 

2-15 

123-19 
134-8 
57-89 
..S-100 
90-54 
sg.53 

Cinai 
DlkkAD 

Kira müddeti 
934 Mayıs niha-
7etine kadar 

" • 
" .. " " 
" • • • 
" " " .. " " " 
" " " " .. " 

Kuşçular 

" .. Y enicami a•luıuacla 
1·7 

92-93 

" " .. " 
" " 
" " 
" 
" " Hocap•fa Emirler 

" " 
SOleymaniye Elmaruf 

" " 

.. 
" .. 

As-na altında 

•• 
Talımiı 
Veziriakele.J 

" Medrese 

" 

" 
" 
" 

.. .. İıryakl çareı11 

., Şemsettin MollaıOram imaret 
Vezneciler Camaalı Tramvay caddesi 
Altımermcr KAtipmuılibittia Cami mefrUla11 
Alt mermer Hacademir 
Şehremini Denizabdal 
Kocamuıtafapqa 
AkMraJ Maratpap 
Topkapı Beyudaia 
Aksaray Sofular 
T aıkaıap Şirmentça911t 
Akearay Oruçsıall 

" 
Yuıufpafa 

Tramvay caddeıl 
o 
Cami aYluıunda 
T ram••Y caddeıl 
Şeftali 
Arapmanav 
K6prlln 
Haaekl cacldeai 

J27· 19 
73-75 
7·135 

47 
4'9 

1·78 
7 
8 

13-15 
1 ı 
65 
2·17 

95 
fJ7 

12·14-18 
338 
393 

2·4 
37.39 

8 
10 
11 
23 

• 
• .. 
• 
" 
• 

Ana elre•m Od dlldrla 
KOJAhça hanı namile maral 
ardiye Ye feTkinde odalar. 
Dlikkb &IDade camekan 
Mtıırçar1111 Damlabk mıbalb 
Ardiye 
Mağaza 
Dokkln 
Arsa 
DllkkAn 

" 
• 

• 
" 
• 
" 
• 

• 
" 
• 
• 
• 
• 
" Mubterik cami UA11ncla baraka ,. 

Hane 
Arsa Ye baraka 
Dnkk&D 
Mahzen 
Mektep mıballl 
Hane 
Bahçe " içinde iki baraka 
DOkkAn 

" 
Hane 
DDkkln 
Hue 

" Dükkb 

• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• " • " 25 " • 
" Keçibatan O 57 • • 

Samatya Sancaktarhayrettin Çınar 1 Hane • 
Samatya Hacıkadıo Sarrafotlu 5 Dnkkla • 
y enikapı KAtipka11rn Orta 32 Hane " 

" ,. Y enikapı caddeli 59-57 Dllkkl• • 
" ,, T aıçalar 84 " • 

Fatih Hocaferbat lrfamade 2 ve 4 iki bue Ye •Dttemll&b • 
EyOp Rami kariyeıl Cami köte• ade 40 Dnkktn • 
Kaıımpqa Gaıibasanpata Türbe 25-29 Araa • 
Galata Mehmet Ali Pqan han F ermeneciler 126· 1 l8 ve 32 lki dilkkh ,. 
Galata Yenlcami Arapkayyım 7 DOkkAo • 
Bahçekapı ç.ıebiotlu Al&ettin Kuşçular 32·33 Arsa elyevm Ud baraka dlkkln • 

• ,. " Yenicaml awluıunda 60-87 Dükkla 936 Mayıı nihayetine kadu 
,. ,, " Y enicami avJuıuoda 46- lO'l DilkkAn 9351eoeai May11 nihayetine kadar 

y cıdikule Mirabor byaabey Tram•ay caddeai 12S Hane 935 ıaeneai Mayıı nihayetine kadar 
Erenköy Bağdat caddeai 276 Hane Oç HDe mnddetle 
Bahçekapı Çelebioilu Al&ettin Y enicami avluauncla 90-56 Dükkla 936 aoaeal nihayetine kadar 

Yukarda me•kilerile c:lnaleri yazıb olan Yakıf emllk hizalarmclald mllddetlerle kiraya Yerilmek 
llzer• mOıayedeye konmuftur. ihaleleri Niaanın onuncu pazarteai ana D Aat OD bette J•pdacaktar. 
Tutmak lıti1enler Çemberlltqta EYkaf Mndtırlyetinde Akaret kalemiue ıelmeleri. 

Ayva ilk Belediye Riyasetinden: 
Bede l k•tfl Dm Hra elan Aynbkta Bele411e ..,c1aa1 " ..lall lae

•ınua , ........ blr laalde ...... ile .. hll rolu ....... klfAt " t ..... 
olbaptald pn)e ft .. ,aiti fennlyeai dalreelnu 9-3-IB1 tarlhiadea itibaren 
bir ay müddeti• v• kapah ıarf unli Ue mlDakaeaya konuhauttar. Teklif 
olunacak IN4el .. ttl l&,ak tlrlldltl takcllrcle t Niaaa 933 tua.:•e •laa
dlf Pazar 1tınl ea•t oa altıda ihale olunaeakbr. Talip oJaalar teklif YUa

kalarana ytıcle ,Hi busuk temlDah mu•alckate alcçeainin 4epodto edlldl
t••I bayi makbaa "J• ••teber bir ltuıka mekhbana rapt n ıeraitt 
mGnakaaayı kabul eylediklerini alkraclerek nrflar1aı ,.Ym ff Yekti ... 
ayyene kadar AJYAhk Belecff7e eacl•eal daimi.ine tndl e1l•melerl " 
arau eden 'er la iki l»uçulc lir• mulrabilınde ıeraitl t..ai1e Ye mlaakua Ue 
projealDıD bire' ıuretinl Belediye Fen tubHlnden almaları H •~YJ911 
ıoa H ••t l'•çtlkten ıonr• Yerilecek teklif aarflarıam kabul edllmı,eeefl 
iıla olunu. 

iş ARIYORUM J latanbul e ıncl lcr• Memur-
ıutun••n: Bir borçtan dolayı tahtı 

Sa ı 'atı 111 b-ıyacı, ıeı.ecl, 9apk.acı n ülli· b ı. ah nan .. •tJaları Kadaka, 

Ölçü üzerine 
Fınnf Kastk Ballın 

Mide, banak, -.OlırM 
diıtkOıalat ıne 

Fenni 
Kırsalar ...., ..... .... 

Urife91 ... clerlllr. 

Emin6n6: 
ladr ıokatı 

Tel. 20'l19 
ZAHARYA 

Oreopu1oa 

T aklitçilerdın 
sakanmız. 

·-

] 

eildflr. lfoya ın .. ueaıada her rıeYI il>'• u e 
..., ııamıık ~orap n ka:aa91 tıoyaBıa· Bahriye eaddellnde 16.1 numıre,ı 
aını b J r m. 'l'ıtıraya da gldebillrlm. ü•• hinde 25-3-93.l tarih H '9Ht 
Arzu edeukr KUçOkayı&aof1a Kaaap t. 12 "je'- 1radar pıtayı ~r leee
•uı. •eı ~o :..6) a mı.neaat. 

t'ade• ta ip.eıla mu1&• .... 
...... m .... ..._ ..... ..ı.,. ll•a .. .... 



Sayfa 12 .___ 

ÇAPA MARKA 
Sablep 

- Baba ana çay ve 
kahve yerine sıhhat ve 
kuvvet kaynağl ge· 
tirdim. 
- Varol aziz yavrum! -

Pertev Niyal Vakfından: 
Şltllde Meırutiyet mahrJ. Ebekıs ao. Valde apart. 5,7 ve 8 No. dalre-

1 rer sene mtıddoUe. 
Köprllbqında Valclo Hanında 18/14. No. mağa ~ 1 sene müddetle. 

" • • " 10 No. " 8 ~ • 
• • • " 26 No. • 1 • • 
Silivrlkapmnda Bolgrat caddeılnde 2! No. boııtan 8 • • 
Ballıda muharrer emlllt kin.ya verilmek Oıore açık arttırma ıuretile ht-

salarında gösterilen mOdd&tle müzayedeye konulm 119tur. Tutmak iat yenle ı ln 
müzayede gllnll olan S Niıan 93S tarihine roüsadif pazarteıi rfinU ıaıı.t on 
beıe kadar btanbul Evkaf mOdirlyetlnde Pertevnlyal ldareıine veya EncU· 
mene mOracaat etmeleri. 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
, Po.ta ile katalotumuzu n 

ılpariı nrakamı:ıu 1.teylnl:ı. 

A. KIFIDES 

SON POSTA 

TENVİRATINIZI 
UCUZLATMAK 
ancak muayyen bir sarfiyata 
mukabil azami ziya veren lambalarla 
mümkündür, "ucuz" diye satıfan 
lambalar hakikatta size daha 
pahahya mal olmaktadır. Çünkü 
bunlar aynı elektrıik sarfiyyatında 
daha az ışık vel"irler. Bu itibarla 
birrambamübayaasınr arzu edenlerin 
mutlaka senelerden beri tanınm1ş 
bir markayı tercih etmeleri lazımdır. 
Osram lambalar'ı,en tecrübedide 
mutahassisların daimi nezareti ........ , .. ,,,,,\. 
altında,Osram ~arafından yapılmış 
ve en asr"i tekamülatta mücehhez 
makinelerle imal edilmektedir.Siz 

· de milyonlarca müstehlik gibi yalnız 
Osram lambalarını satın ahnız.-

Mart 20 

B~RTI N - iNE BOLU POST ASI I 
CıHAT 2~a'M;:t Pazartesi 

Zafiyeti umumiye, iıtibasızlık •e kuvvetsizlik balibada bllyllk 
fa ide vo tesiri görlllen: 

aaat 18 de Sirkeci r htım•ndan 
hareketle &eğli, Zon-. ldak. Sar• 
tın, Amasra, Cide, 111eboi~ ve 
hişe iskelelerine azimet ve aYdet 
edecektir. 

Tafllllt için Sirkeci Paket poatahanMI 
ı. •l'f••ında Mizan oklu Han No 2 TeL 22967 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

Beyoğlu: istiklal caddesi Posta sokağı CUMARTEs· n 1 • b h 

~----------------~ ve 1 ~a~ e~'~Ô da 

Talip zuhur etmediğinden naıi pazarlıkla ibaleılne karar ve
rilen Tıp FakUlteslnln yaı aebze ihtiyacatı 1933 ıeneai maliyesinin 
•onuna kadar pazarlık ıuretile ihale edileceğinden talip olanlann 
teklif mektuplarile birlikte teminat akçelerini hamilen Martın 
22 inci çarıamba gllnO zavali aaat 2 de mülga harbiye nezareti 
bloasmda mllteiekkil DarUlfUnun Mübayaat Komisyonu rlyaıellne 
mliracaati ilin olunur. 

t EMJ:K. ve EYTAM BANKASI iLANA TI ~ 
Kiralık Çini Fabrikası 

Yıldızda kAin Çini fabrika11 tıç ıtıne müddetle bilmllzayede 
kiraya verilecoğindea taliplerin ihaleye mllsadif 10·4·933 paıartHl 
ıUnil aaat on altıda ıubemize mUracaatları. .... 

Beşiktaş'ta Satılık Arsa 
Betlktaıta Abbaaağa mahallesinde atik Haıanpaıa deresi 

cedit Boıtan sokağında cedit 1 numaralı bostan 9 parçaya bilifra1 
peıln bedelle aablmak Ozere mllzayodeye vaıolunmuıtur. MezkQr 
arsalar 200 ili 400 metre murabbaı mesahaaındadar. Ve berbirinin 
cepbeai 8 ili 10 metredir. ihale 23·3-933 perıembe ınnndnr. 

Talip olanların 100 yDı lira depozito akçesini mDıtahıiben 
J••mİ mezkikrda saat 16 da ıubemlze mllracaatlan. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli Türk parasile &denmek Uzere " 12000" metre Band Sak• 

ıonya alınacakbr. Taliplerin nllmune •• ıartnameyl ıördükten 
ıonra pazarlığa iıtirak etmek Uıere %7,5 tominatlarım hamilen 
5-4·933 çarşamba gilnll saat 15 to Galatada Alam Sabm komia-

ronuna mUracaatları. "M" ..,. ,_ 

FEVZ.AT• L• . 1 l•tanbul 7 inci icra memur· 
1 1 15851 lujlundan: Bir borcun temini um· 

Mezunları Cemiyetinden . nında mahcu• n paraya çevrıırne11-
. • ne karar Yerilen 12 molro:uk Hora• 

Yektebimıı mf ıunlarının Martın 23 Un· 1 b' h 1 ç lk b" d h l 
1 •an ma ı ır a ı artı e ır e a ı· 

el Peri m ıe gUııO earı t 15 te mektebin 1 d 
69 

. M . A Ef 
d cı ar a numaran uız ıeo en· 

toplan ma aalonun a bulunmaları rica dl . d' kki .• il d 26 :1 933 . 
1 

nın ıı nı on n e • .,.. tar.• 
o unur. b" d f ıne mOıa ı pazar ~nil Hat 12 den 

itibaren hı.zır bulunacak memur ta• 

DWI• A • KDTIEL rafından açık arttırma •uretlle matı• 
A 

1 

lacata n taliplerin meskGr mahalde 
bulunacak memura mOracaatluı 

iPraklJ B&ekçi fırını •ıratın4a No. 3' Ula olunur. 

O~a~ rıhhmından bM~oUe do~u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MUDANYA'ya g:dip golecoktir. Taf· 
silAt için Galata'da H ıvyar Hırnınd ı 9 No 
lu yuıhanoye müracaat. Telefon: 43079 

Bilet vapurda da verilir. 

GÜL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Slmon Kremi pudra•ı 
ve aabununu muntaz•man 
iıtimalile temin edebilir.&· 
niz ki bu auratle cildin te• 
mizlenmHint yumuşatmuı 
H bHlenmHI gibi fiç mak• 
ıadm buıulOoe yardım eder 

CBİME 
SIMON 

(KREM SIMON) 

-BAG merakhlarına' 
Fidan bulamıyor mısmız? 

Her nevi Amerikan anaçları üzerine 
atılı ve köldil, çeşit leri mebzul fi· 
dnalaramızdan istifade edebiliralnlz. 

Armut, Kiraz, Kayısı 
vesair fıdanlarımız da vardır. 

Erenköy: Fidancı Hafız 

aon Poata Matba••ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netrl1at llldW ı Halli Lttft 

.. 
A. FAiK 
LİMİTET 
ŞİRKETİ 

········-······ ... 
latan bul 

~\SİRKECi 
Liman Hanı 

GAZOZCULUKTAN 
L•Yİ ve karlı san'at yoktur! 

LÜTFEN SON KATALO~UMUZU iSTEYiNiZ. ~, 

Milli Türk Seyahat Acentalığı 

.& 

Şİ.KAGO SERGİSiNE 
tertip ettiği ıcyahate iıtirak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 

GALATA-SARAY 

01 o 25 TENZİLAT : BAYRAMA KADAR 
lttaobul'da Çakmakçılar Sır.ndalyeoller'de Ballr;ade KU' TOYU fı&brlkaıııncl• 
blloUml• kut tUJleri H mamul"tında tenı.lllt yapılmııtır. Kotullu&. Tel. a30l1 


