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FRANSA YALNIZ KALIYOR 
Avrupa Siyaseti için yeni' 1 Bugünün Meselelerinden 1 

• Büyük Devletlerin Deniz Kuvvetleri 

Bir Ittif ak Yapılıyor lngiltere'nin Elinde 213 
Fransa, Şimdiki Müttefiklerinden Uzak ~arça Harp Ge'misi Var 1 

Y aşamıya Mecbur Tutulacak 
Roma,21(Hu- blm ifıaatta bulunuyor. • Tan" 

ıuat) - Buraya huıuıt latihbaratana ıöre, Romada 
gelen İngiliz Bal"' M. Makdonald Ye M. Muıolinl, 
vekili M. Mak• Avrupaya. dart bnynk devletin 
donald' din M. idare Ye hlkimlyeU albnda yeni 
Muıolini ile yap- bir ıiyul iılikamet yermek huıu-
tığı görUımeler, aunda anlaımışlardır. Bu dört 
AYrupa ıçın devlet lngiltere, ltalya, Franaa 
yepyeni ıayılacalc •e Almanyadır. 
mUhim netice- Fakat aynı ıamanda iki de•let 

adammın anla~tsk•an en mllhim 
ler doğur mut gibi- nokta, F ranıanın kendi baıına 
dir.a Kat'J ola· elde ettiği •• buiOne kadar ellnde 
rak temin edil- bulundurduğu aiyaal kuneti par-
diğine göre, iki çalamak IDeaelesidir. Filhakika 

BaıYekil yeni bir M. Muıolini lle M. Makdonald, 
l buglln F ranııı ılyuetinin petindea an aıma eaaıı 

tızerinde mDta• anrnklenen kllçDk cf8yietlerla ha-
riçte bırakılmaaıaa ~arar Termit-

bık kalmıılardır. ,,..,.... Bapelcill M. Delaılg• lerdir. Bu de•letler, kDçUk itllAf E11 geni ln6ilh zırlılılarıntlan •ırlnln hf tar.ileri 

Bua1111 neticHI olarak bir ltlllf- arasındaki ıiyaal gi>rllımelerfa allmrHlnl eıkil ı.n Çekollo- Awupınıu mllbim merkezle- faydalı bulduk. Bualn la,W. 
rlndu onbot. yirmi rtındeaberJ don U181a "ta71an filolan-•• • mtiHeddeal kaleme ahn- pli kalan iç y8d laaldaacla mi- C o • .._. 9 un .. ,,...11 ) 

•ıtbr. Yeni ltllAfaamenla eaa.. -===ı=:::ıc:======--=======---=======--======-=====----==-=::::::=1 
ları, Avrupa ıiyaaetioi bugnnknn-

plen telgraf •e telalı haberleri, Dlll IOD YU11etlae alt nkamlan 
kulaklanmıza bayeık bir harp teb-

den bDıbDtlln baıka bir lıtika· 
mete çe•İraıek ve yeni bir Avrupa 
politikaıının hAkimiyetini temin 
etmek meaelelerl dOfOnlllerek 
tHbit edilmiıtir. 

Pariı, 21 (Huıuıt) - BuiUn· 
kD Franııı kabineıloe muhalif 
olan " Tan " gazetesi Romada 
lngiliz ve ltalyan deYlot adamlan 

Hitler De Roma'ya Gidiyor 

Parla, 20 (A.A.) - Romada deveran eden bir t•· 
ylaya göre M. Makdonald'ın Roma'yı ziyareti mUna
sebetlle M. Hltler ile Fransız ea,veklll M. Daladlye 
de M. Muaollnl ile görUfmek Uzere Roma'r• davet 
edllml9tlr. 

Seri Halinde 

likeainia korkunç akiı1eri1e br
malıyor. Sillhları azaltmıya utra· 
ıan Cenevre konferan11, her cel-
1eıinde çıkmaza doğru gittikçe, 
tahdit edilmek iıtenilen ılllbların 
hudut boylarında patlamak tehli
keainl göıtermoıi herkeal endiıeyo 
dtltllrllyor. 

Konferanslar, mOllkatlar Ye 
hatta yeni yeni ittifaklar yapıla 
durauo •• Biz bu ılltunlarda buglln-s 1 k ' 
den itibaren bllyUk devletlerin Oyguncu U deniz ve ha•a ıllAblarının kor-

• kunç yekOnlarına ait en yeni ma· 
-------------- --=--..:::::=::____ IOmatı okuyucularımıza bildirmeyi 

7a:11yoruz: 
lnpllla Don•nm•• 

Dllnyanın en bn,nk bahri,. 
( Dnaau 8 laol aylada > 

Güreş 
Müsabakaları 

Godal ( Huıual) - Nahly .. 
mlzde niaamn dokuzuncu gllnll 
pebliwan gllreşleri mllıabaka11 
tertip edilmiıtir. Birinciye 50, 
ikinciye 30, nçnnc6y• 20 lira 
mllkAfat verilecektir. 

Şark~emiryollarınd~Bugiine~adar ~I ~~~=~~üb~d=A=~=,~~~, 

50 Bin Lira Kayboldu 

Sirkeci l.taigonunun gübekten •öriinüıi 
Şark Demlryollan ldareılndekf l yapılmak Oıere meH)eyl pollıe 

ihtlllı Ye ıuiiıtimal hAdiıeainin havale etmiıtir. Polla ikinci ıube 
ıon safhasını diln anlattık, Suat mDdnrlUğll de dDnd~n itibaren 
ve Kadri Beyler iıminde iki ııiı• tahkikat yapmaya batlamııtır. 
memuruna yol verildiğini, ayrıca Fakat M•••I• Derindir 
Adliye tarafından tahkikat yapıl· Bizim çok ınenuk olarak al-
mıya baıland ğuu da yazdık. Şir- dığımıı haberlere ı~re, ihtilb 
ket mlldllrlDğUnOn müracaata O- meaeleal ehemmiyetle tetkik edil-
serine iıi ele alan Adliye, lhtilAı mek llıamdır. Hldiıe ile yalnn-
•aınualan laaklaada talakikat daa allkadu olaalar, tabldkat 

derinleıtirildikç• buf(bıe kadar 
billnmlyea •• herkeai hayrete dll• 
ıllrecek mahiyette olan hakikatlar ı 
meydana çıkacaktır demeldedirler. 
Bu buıuıta bası klmıeler tarafıo-
daa 2erek tfrket. ı•rekıe diier 

1 ( Dnamı 10 unca sayfada ) 

Müsabakamıza 
Giriniz •.. 

--

Dil EncOmeainln tertip ettiği 
anket mOnuebeUle açhitmıı 
mllaabaka de'fam ediyor. Ce•ap
lar 11 lnd aayfamızdadır. 

10 anca li•t• T. D. T. Cemige• 
tinden ı 

10 numaralı liste ıudur ı 
Kabahat, kabiliyet, kabul, ka

bir, kader, kadır • kadr - kadit, 
kafile, lcafige, kaide, kainat, ka· 
mu$1 kanan. 

Kartıhk ıBnderen aaUarın, ıön
derdlklerl kartılaklardan ötedeaberl 
ltitllmlt olmıyanlarını hanrl kay
naklardaa buldaklannı da JHma• 
ları rica olunur. 

1 

1 

1 

1 

1 

-
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Y••İ ~!~~!(~~1.umhurlyet T opkapı' daBirCesetBulundu 
paralanoın basdmaıı kararlattı. 

Bir muallim, yeni paralarıo aao· 
llw eusı tlr.<;rioe basılmanoı 
&ekııt etti. Bu huıuıta halkımn 
diyor ti: 

Ahmet R&mau.o Bey ( Beyo hı 
'l'arlab .. ıı Tı.ılumlıa. ıokak 4 ) 

Yeni Cilmhuriyot paraları kuii· 
mulslne karar •crildL Yakında ff8 
ba,ıanac k. Bir nıualJim, bu par:ılar ıa 
Hntlm eaaıı üzerine ba1ılmaaını tek· 
lif etmİf. Den de bu teklifi muufık 
buluyorum. Enıen gelecek uaeden 
ll ıbaren Ofari ıiıteminl kabul ediycr 
ruz. Frankla !far[ eıu Gzuincı 
tespit edi mittir. Eğer bunu yeni 
pnralanmıila da tatbik etmcuek beı 
on •ene IO'lra tekrar bu ıiatemo 
dönmek mecburiyetinde kalaca§u. .. 

Cevat Boy ( Karagamrllk Atikali 
Yenlç ım• ıokak 99 ) 

Ben yeni paralarımıxın ••ntim 
•••• üzer ae ba .. ımaanı muyafıfc 
bulmam. ÇGnkG elimizde Hld h•Hp 
herin. 'ıkanlıaıt mUyoolarca lıltıt 
paramız Yar. Şimdi bHılaak para• 
&arımız •HHD tedaYülde bulanan 
•Jnl kıymetteki paralarla detiftlrile
eetl için ben banu pyet mahzurlu 
s&ürtım. Bunu bltlln paraluımın 
detiıtJrecetlmiı J,ir latikbale bırak
.. 11 iyi 7apan~ 

* Şefik ıı.1 (Beyoğlu Caddelkebu ısı) 
Anapa deYletlerl puabnada 

..... eaaaı kabal ehalftlr. Bilmem. 
f'akat IMr de•l•ti• paraaa INatka 
.. ,kadar. Albn Ye simit paralarla 
ittir• n•ntleri, laaldld •• ,ahut 
luft ti-terleri a9Cllr. S.nlan Wl...-
4ea ,.., tekir .. , .... c1e ... .ı.,..._ 
... lıılr .. , aöyle1•••m. Her Jıaalde 
.&erim bir 11.tiaaa lfl«W. sa. .. u. 
arllr mlteJeaJarla ... •lhim it 
~JJectu ...... 

* Necati Bey ( Yetllkoy fıtaayon 
eaddeaJ 2l) 

- Bizim puamıa hl ila prlrta 
tanaıımııtır. Sur 1e1 Lilboan, lralr, 
fran topraklarında bile tedavUlde 
bulunuyor. Yeni paralarda eaatim 
uııulüaün kal.ulbG teklif ederken 
'aramızın buauı'yetinl naurı itibara 
almamız lbımdır. Sonra bi:ı yeniden 
para haabrmıyoruz. MeYcut para
luı 111aa det ıtıriyorua. 

Elde gexen ufak paralarla yenl 
bastıracağımız paralar meYcat k&llt 
paralarımızın ke1irlerldir. Kağ'ıt pa• 
ralarımız. banj'i He• üz,r nden baur
Janmı9n yeni paralarda da bun• wlJ.. 
aetm•lc lazımdır. 

Evkaf Çahşıyor 

Arabacı Hamdi Ağa, Rakı Yerine 
İspirto içmiş Ve Bu Yüzden Ölmüş 
Haber aldığımua göre evvelki i'ftn Topkap1 De 

Edinıekapı arasında kalelerin karanlık deliklerin
den birinde bir ceset bulunmuıt11r. Oralarda do
laıın bir çocuk kalo dehloinde ıiyah bir cisim 
g8rm0f, bunu evn1A eski elbiıe veya paçavra Y"" 
ğını ıanmıf. fakat yanına yaklqtığı ı.nman bunun 
bir iuan ceaedi olduğunu anlayınca korkarak 
kaçmıya baılamışlır. Çocuk koşa koşa jandarma 
karakoluna gclmiı Ye hldiıeyi jandarmalara haber 
Ycrmiıtir. Bunun tlzcrine jandarmalar çocuğun ha· 
ber verdiği yere gitmişleı, cesedi çıkarıp tetkik 
etm~er. Netic~d• bunun elli yaşlarında H mdi ağa 
l•oabıde bir arabacı olduiunu anlamıılıırdır. 

diseai lcartısında bulunduklarını ıannetmlfler, F akıt 
cesedin inceden inceye yapılan muayenesi netice
sinde Hamdi nğanm harici bir tesire mama kal
mam~ oldujunu anlam:şlardır. Fakat alllm bAdiae
ıinin nasıl vuku bulduğunn anlamak çok mOıkftl 
olmuştur. 

Jandarmalar enela etr.ıreDiİZ bir clnayet hA· 

Ancak uzun uzadıya yapılın tahkikat H sorut· 
turmalar neticesinde Hamdi ağanın · gtinlerdenbcsrl 
evine uğramadığı, son günlerde ıuurunun bozulmuı 
olduğu öğrenilmiştir. Hamdi ağa bir mUddettenberi 
rakı yerine ispirto içmiye b.aşlamıı ve bu yUzden 
kendi kendisine ölüp gitmiştir. Belediye doktoru 
bAdjsede cinayet eseri görmediğinden cesedin a&-
mülmesi için izin vermiştir. 

Tütün Ekimi !Kimsesizler 
Bu Sene Tütün Zer'iyatı • Yurduna 

Tahdit Edilmiyecek Kimler Alınacak? 
Aldıjııaas mal6mata ı&e tn

tb nbp denm etmektedir . 
Mahtelif mmtalcalard&ld Dç aeae
&k ltok hitmek &zeredir. Tlltln 
.. t;yatmıa ta)ulidi hakhıada ha· 
aırlanu kam projMi & .. ez 
..Jdller lıeyetiadea '1kmadıiaadan 
ser'lyat bu Mile de tahdit edil· 
mi1ec.ktir. Tahdit ppdaııyaca
jını ,zsğreneo Ye ıtokların ılirDI· 
dOIDaO g8re11 çiftçilerimiz bara· 
retle aer1iyat Japmaktadır. Şim· 
dilik fido ekilmektedir. Tarlalar· 
da ıer'iyat nİNoda bqlıyacakbr. 

Bu MDeld ekim miktarının bir 
hayli olacajı ~• kırk milyoa kilo 
kadar ttıtDa .ıcı. edileceil IÖy· 
leuaektedir. Bu .&1ann on .ıı
yoaun11 lnhiaar idarui alacakbr. 
Senelik ttHftn ihracabmu 40 - 45 
milyon kiJo araımda olduğundan 
ıeriye kalan 30 milyon kilo uı
tllnlln do muhakkak ıatalacaiı 
kanaati vardır. 

Defterdarlıkta 

Belediyenin Galata'da açacağı 
lrimaeaiz çoaıldar yurdu için mü
t•banıı olarak in. lbrahirn Zati 
•• Maarif bqmtıfettııl Hi mi 
Be1lere müracaat ediJmif, mOta
lealan iatenilmifti. Bu iki ut 
tetkiklerini bitirmifler Ye rapor
lanm belediyeye Yermiılerdir. 
Evvelki alin beledi1ede toplanan 
kimsesizler yurdu komisyonunda 
lbrahir!ı ZatJ Beyin raporu tetkik 
edilmiftir. Komisyon 6nlimüz.dekl 
pazar filnft tekrar toplanarak 
Hilmi Be1in raporunu tetkik 
edecektir. lbrabim Zati Bey rapo
runda yurda alınacak çor.ukları 
liç ıınıfa ayınyor. ı : Y cdi ile on 
bir yaı araaıotlakiler, 2: Oo iki 
ile on bet yaı araaandakiler, 3: 
On beşle on yedi Yaf arasında· 

kiler. MOeHeseye girecek çocuklar. 
içtima! vaziyetleri itibarile do iki 
sınıfa ayrılacaklardır : Hırsızlığa, 
yankesiciliğe, içkiye kumara alat
nıış •eya batlamıı olanlurla he· 
nllz bozulmamıf veyahut yarım 
bozulmuı çocuklar kanşık bir 
halde oturtulm·yacaldar ve ayrı 
ayn yerlere konacaklardır. 

-~ 

Şoförler 
Gece Yarısından Sonra 

Ceza OAmasın Diyorlar 
Belediye kazalara mtnl olmak 

için bazı aokakJarda •• cadde
lerde otomobillerin hem ridif 'fe 
hem ıelifini Jasak etmitt diier 
bOJ 101Ian da yala~ otom~biJ. 
lerin gidifine tabaiı elmiftir. e .. 
yojiu lstikW caddeal de Jabaıs 
Takaime dojTu aidea otomobil
lere aynlllllfbr. Şimdiye kadar 
ıof6rfer gece 1aat 24 ten aonra 
caddenin kalabalıiı hafıflediil 
için bundan da d6nDyorluclı. 

Fak at belediye ı:abıta memurlan 
ıon günlerde geceleri buradaa 
ıeçel) otomobilleri çevirmişler Ye 

ıofarlcre ceıa yaımıılardar. Bazı 
ıof&ler bu emrin gece 1arı1111dan 
aonraya ıUmulQ olmadığım ileri 
ıllrerek belediyeye tikly•t elmit
lerdir. Bunlar yollar tenbalafltiı 
için kaza ihtimali yokkeD daha 
uzak yollardan dolaıarak faı.la 

benzin yakmaıım doğru olmıya· 
cağını 16yl8yorlar. 

Gece, Gündüz 

,,__. ----
Günün Tarihi 

"'----.&.. 
Geçen Sene Harice 

Neler Satbk? 
ihracat ofilinla J•pbla bU lelatl .. 

Ute ı6re gec- aen• •uhtelif me .. 
leketlere 218.9».906 liraıla dllli. 
10.574,305 llnl.'ı i:ıüm, &029.oo.1 ır .. 
lık yumurta, 6.347,i94 liralak fmd ... 
6,349,271 liralak haynn. 3.783.949 
liralık madq k8mttra, a.5HU42 lira• 
hk incir, 3,458,333 liral•• .;1' ... 

2,747,172 liralık pamulc, l,94J,262 ltra
lık kereste, IA• lr.WS t.fllll. 
J,616.513 lira'ık •iyon, 1.479,882 bra
lık p•Jamut, f.~84,132 lira ık vGn, 
l, 137,438 lirahk ha·,, 772,S64 llra!ık 

ae1tinyağı, 19,028,9IM lr ... lc ta Jit•r 
mahteJif etya ibra~ edlJmlttir. 

Bir Konferans 
Per,eınbe puü Beyoj' u'nda Lllr• 

Maburı apartam•mcla Galetuaray• 
hlar cemiyetinde Ga1ataHray Hıeal 
MüdürO Fethi Bey tuafındL n bir 
koaferana "rtleeelrtlr. Konfera08 
... t 18,30 da .... 

Haseki' de 
Değişik1ik Yapılacağı Ha· 

berleri Doğru Değildir 
Haaeki •aataneıi batbeklml 

ENt Beyin yeri• ..ae....m. 
16• hekimi Naazmi S.Jia taJia 
edildiii yalllmıttı. Eaat liey mO
•H••d• ym hekim ot.ak p&
pcaktir. Bir gnete .......... 
doktorları ft idare me•.ı.n 
aruıada m .. im cleiiliJdilder J• 
pllacatın• Jadı. Biaim 1apbjamaa 
tahkikata s&e baıfe hir clejl
tiklik menllltaha cfetilclr. &.-. 
mleueaenm doldarl8n Sdllıılre 
Yeklleti Ye idare -•rt.n .a. 
belediye ı .. fanclaa taJia eclll
mektedir. Belediye reili maa..W 
Hlmit Bey idare .-arlan .,.. 
llDda yapılacatı pnlan laab.a.t 
t.ınlp etm ... 

Kimyder Allnam 
Dan Anulol•'naa mllhtelif ,erle

rloda •• lataa ... r• lıltlll ...,..,.. 
abaaacak ekla,_lerfıa ~ , ..... 
mııtır. 
Müıkirat ln•IArı lcfa de klm1ôer 

ahaacafıodaa ... ,..... ı•hlla ... 
birçok hanım •• beJI- • mlllmat 
lnhı1arına mlracaat etmlt'•dir. 

Bir Fahri Rlisfik 
Bolu Meb'aau CaYat Abbu &.y 

l.tanbul•por ldllhlnln faJarf rel"'9 
tfn• intihap edilmi9tlr. 

Hayrat HadamaJeriAiı Aylaklarr 
Evkaf id•eal iki pdenberl ..., 

yetim Ye mGlı9kaitlerl9 -,..at ...... 
ıa .. ialn mart ma....,._ ..,..,,. 
b•tlamıttır. 

Evkaf idaresi DarülfOnuu ar
kasmdalri talebe pansiyonunun 
tamir ifini bitirmiştir. Mimar Si
nanın eserlerinden olan Silivri· 
deki Piripaıa camünln tamiı·l d• 
ikmal edilmek Ozeredir. Süloy• 
maniye camiinin ıadırvan ftstil~ 
deki bllyük ailtunlarındaıı birisinin 
bqlığı bozulmuıtur. Evkaf idaresi 
yakında bu başlığın da tamirine 
haılıyacaktır. 

Ankaradan Gelen Heyet 
Çalışmıya Başladı 

Mısır Ticarefiıniz 
Ve Fransa 

Bugünden itibaren Günler Futbolcular 

-----
Berlin Sefirimiz 

Bir mOddet evvel iı.inli olarak 
.. brimize gelen Berlin sefiri Ke
malettin Sami Patanın birkaç 
ı !loe kadar Berline yazifesi baı .. 
aa aideccii hnber alıomlfhr, 

• 

Ankaradan ıehrlmize gelen 
Maliye Vekileti Umumt Muhase
be Mildürn Faik, Varidat MUdürO 
Cezmi, Hukuk işleri MbdOrO 
Selahattin Beyler evvelki gllo 
Defterdarlıkta toplanarak yapa
cakla.rı iflul teabit etmiılerdir. 
Bu içtimada Deftardar Muıtafa 
Bey de bulunmu,tur. Hazi
randa ?ıtanbul Defterdarlığın
da yeni teıkilit yapılacajı 
için heyet bUhaaaa ba itle met-

Franu hiıku:netl 9 marttan aon
ra Fran•:.1'ya Hhal cıdi.ecek muır ta• 
nes:le lurınasa:ıı ve ununu ko:ıtenjana 
tabi tut ııuştur. 9 Mart tarihinden 
sonra ıevkedilm iş olup henüz yolda 
o an m11 rlar da konl~"jan Uzeriaden 
ith•l ed lecektir. hrrccat ofın bu ha
beri aliKadaular:ı bildiucekti·. 

·= : - := -=-
gul o'lacakbr. Bu te.şkiI!t araaında 
Defterdarlığın yaridal H muha· 
lcemat şuhd ri dt" • • enİşletil,.rctdir. 

Son Postanın Raimli' Hilcige si ı 

1 
• •. -•r -'1-

1 
... s.. 1 .1_ 

Uzaniıya Başlıyacak Davet Edilinor 
Artık ln~n maklaştığına Ye ':I 

bahara ka•uştuğumuu ~lkmede-

bifiriz. Çünkn bu ıeceden ıoDra 
geceler kısalacak ve gljndOzler 

uzamıya baılıyacaktır. Son geçl
rece2imi-ı 24 aaatlik m&ddette 

2ece ile ~dh mhaYi olae11k
br, lliHealubeo de decfiiimiz rl-
bi yar daa itibar• slıaler aza. 
V:ıtC<tkhr. 

6 n 8 ma,lı 1933 de Sofya'da , .. 
ptlacak Türlriye - Bul.ui~tan mili 
•• lıtanb•l • Sofya temıill maçtan .. 
da bulunmo.lc: tlaere Ayn·, ·Sadri, Ha. 
umettln, Vadi, l.Atf • Hial, s.a.,. 
maıa. Yatar, S..milı.. N.Mt, C.ft\ 
Fikret. Fey•;• Am. mr..-, Num1, 
Z.ld, qref • lt.lda, ...... 11, .... 
Rıdna, Retat, ........ •Mh•tlia 
n Şeref Beyt. ............ (,.. 
n-t ... t_,.. ............. F .. 41.,..., ___ .............. . 

------- - - -- - - - - - -
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Yaşama 

Seviyemizi 
Yükseltelim ,._ ... 

Y aıama ae•İyesl en yllksek 
olan millet Amerikalılardır. Ame• 
rikada bir vatandaşın vasat ka
uncı ıenede 2()()() dolar, yani 
dört bin liradır. Senede dört bin 
lira, ayda 350 lira kaıanç de
mektir. 

Bu kazanç, refah içinde ya• 
ııyan Amerikan yurttaıının ka• 
ıı:ancı değildir; vasat Amerikalı· 
nın kazancıdır. Fakat vatat bir 
Amerikalının )aşama ihtiyaçları, 
blltUn dünya milletlerinin yaşama 
lbtlyaçlarıodan fazl~dır. Her 
Amerikalının evinde telefon. aıcak 
ıu, kalorifer, •iektrik, haYagazr, 
banyo, asansör ye radyo vardır. 
Bizde· IUkı saydan bu ihtiyaçlar 
orada zaruri ibtiyaçlardan ıayıhr. 

Bununla beraber Amerikalılar 
bu kadara kanmıyor, hayalını 
daha fazla ferahlı bir bale getir
mek istiyorlar. Bunun için de hor 
vatandaşın bir otomobili, hususi 
evi, evinde her tllrlO aırl konfo
ru olmak IAzımdır, diyorlar. Ame
rika buhranına ~are arayanlar, 
~ant yurttaşın ıenevt kazancı 
•o aşağı 5000 dolar, yani 10 bin 
lira olmak lAzımgeldiiini iddia 
ediyorlar. 

* latanbul Ticaret Odaaı, her 
tene, h"ttA her ay bir lıtanbullu
nun ayda] kaç lira ile yaııyabile 
ceğini teıbit eden bir lıtatialik 
1aeşreder. 

Bu ay neşredllen iatatlstJkte 
nıat bir İstanbullunun ayda 126 
Ura ile geçinebilecetl gösteril· 
mittir. Bu 126 lira yiyece:C, içe
cek, giyecek, ey kiruı, mabruk~t, 
ıigorta kartılığıdır. Bunun içinde 
ne telefon, ne banyo, no k1tlo
rlf er ye ne de radyo maarafJ 
Yardır. Yani modern blr adamın 
yaıayııı değil, alelAde blr yqaylf 
nazarı dikkate alınmtıtır. 

{ Denmı 8 inci aayfada ) 

Faiz 
Ankara, 21 ( Huıuıt) - Hn

kdmot, yakında mecJiso bir 
kanun verecektir. Bu kanuna 
g8re Türkiyede hiçbir banka 
halktan yüzde on ikiden fazla 
faiz alamıyacaktır. 

İki Hadisesi 
iki Darülfünun hocaaı araanı• 

da cereyıuı eden mlleuif hAdise 
kapanmıı tulakki edilmektedir. 
Fakülte reisi Ali Muzaffer Beyi 
döven asiıtan Nihal B. Malatya 
orta mektebi Türkçe hocalığına 
tayin edilmiıtlr. 

Nihal Bey dayak bAdisesinin 
bu Ortamektep bocahğına tayin 
ettirilmekten mDtevellit bir lğbi· 

rarla vulcua geldiğini ıöylemek-
tedlr. . 

Bir asma Uzilm •erinclye kadar 
çal ı ıır. Fakat üzOmO Yerdikten ıonra 
artık onun ne olacağını diltOnmes. 

Bir anne çocutuna bnyntop ye
tlftirlnclye kadar utratır, fakat on· 
dan hiçbir kartıhk bekleme&. Çocu• 
ğunu yetltmiı görmek onun için klfi 
bir zayktfr. 

En btıyilk iyilikler 'H en kıymetli 
bllmctler, karııhğını beklemeditimiz 
hneketlerlmbdir. lyllik ve hizmet 
inıiyakımıza geçmedikçe, yaptıtımıs 
ftln kıymet! yoktur. 

SON·· TELGRAF HABERLERİ 
• 
imam Nikihile Evlenenler 
Çocuklarını Kütüğe Kaydettirecekler 

Ankara, 21 (Huıusl) - Medeni kanun tatbike 
bqlanmadan evHl yapılmıf, fakat henüz kUtUğe 
kaydettirilmemiş ulan nikAblarla medent kanundan 
sonra yapılmııimsm nikAhlarJndan doğançoc ukların 
kiltilğekaydı için hazırlanan kanun lAyıba11 mecli1e 
gönderilmiştlr. 

lerdir. Bu ıuretle çocuklarJ aUfuı kiltOğDne kayde
dilecektir. Medeol kanundan aonra imam nikAhı ile 
eYlenenlerin dalıa evvelden başka niklblt karılan 
Yarsa mahk~meye mUracaat ettikleri takdirde bo
ıanma karnı alabileceklerdir. 

Bu llyihaya göre niklhı b6yle olanların çocuk· 
)arı vararı bunlar kaymakamlara veya valilere gide
cekltıtr, ;ıinnamelerini veya eylenmek için köy Yoya 
mahallelerinden aldıktan ilmObaberleri gösterecek-

Böyle evJenmiı olanlar kanun çıktıktan ıonra 
alb ay sarfında hnknmete müracaat edip te1çil 
itini yapbracaklardır. Akal takdirde ceza göre
ceklerdir. Bu ceıa bir aydan atağı olmamak Uzu• 
hapse konulmak olacaktır. 

On Müsellah Arnavut, Köy Kahvesini 
Bastı, Yaralılar Var 

lzmfr 21 ( Huıual ) - Dlin S6kenin Balatk6-
yDnde on mllselllh Arnavut KlSy kabve1ioi buarak 
halkı tehdit •tmiıler, kabv~ciyi, kardeıini ve dart 
köy1Uy0 ağır surette yaralamıtlardır. 

Arnavutlar hAdiHye yetişen jandarmalarla da 

mllıademe etmifler, bir jandarmamızı yaralamır 
)ardır. Maamafih jandarmalarımız bu on mll1elll.h 
Arnavudu yakalamıya muvaffak olmuılardır. Mec
ruhlar Aydın hastahanesine kaldırılmıılardU'. Hldi· 
ıenin mahiyeti tahkik edilmektedir. 

M. Venizelos !Gazi Hz. 
Rejim Meselesinde Şimdi- Millet Meclisini 

den Hüc~ma Geçti Teşrif Ettiler 
Atina, 21 ( Huıusl) - idare 

teklinin değiştirilmesi ihtimalleri 
hakkında fikri ıorulan 1abık Bar 
vekil M. V enizeloı şiddetli beya• 
natta bulunmuı ve eğer böylr 
bir teıebbUa tahakkuk edersı.. 
her ttirlft tedbire baı YUrarak 
bunun önüne ieçeceğini a6yle
mİ§tİr. 

Yeni intihap edilecek Ayan 
azalan için l?ikumet fırkasile 
muhalif fırkalar arasında mUşto
rek bir liıte yapılmaıı için çalı· 

tllmaktadır. 
Atina, 21 (Hususi) - Çal• 

dariı fırlcasının ileri gelen erki· 
nından Mavromibaliı ile M. Çal· 
daris arHında bir ihtilAf çıkbğı 

Ankara, 21 (Huıusl) - Relıl
cllmhur Hı. dlln ıehirde bir ge
zinti yapmıılar •e Buynlc Millet 
Meclisine gitmiılerdir. 

Gazi Hz. Mediıte Riya1et 
odasında kısa bir mUddet otur· 
muşlar ve Reiı Paşa ile görUf"' 
mUşlerdir. Bu ıırada bazı meb'uı· 
larda Gazi Hz. ne anı tazimat 
etmişlerdir. 

için M. Mavromibaliı kendi ta
raftarlarile yeni bit srrup teıkil 
etmiştir. 

Atine, 21 (Hu1tt1I) - Zabıta 
Jeneral Plastiraaı aramakta devam 
ediyor. Fakat hiçbir iz ele ge
çirilememiştir. 

Çorumda • 

Bursa Maznunları Muha
keme Edili yor 

Çorum 21 (Hususi) - Bursa 
mllftiiıii Nurettin Efendinin mu
hakeme~ine Asliye ceza muhke· 
rneıinde başlaoılmııtır. Müddei 
umumi davanın Ağır ce%a mah· 
kemesine naklini istemiş, heyeti 
hlkime bu talebi hakh bularak 
nakil kararı vermiştir. 

Bundan ıonra 68 YBfında 
Emin Ef. ismindeki maznunun 
muhakemesine baılanmıf, Müd
deiumumi bunun da Ağırcezaya 
naklini ve maznunun tevkifini 
lstemiıtir. Mahkeme, maznunun 
tevkifine ve davanın Ağirceıaya 
nakline karar ve"miştir. 

Kumbara ikramiyesi 
Ankara, 2 l (Husust) - lı 

Bankaıu kuwbara ıabiplerine her 
sene piyango ile dağıttığı bet 
bin lira ikramiyeyi on bin liraya 
çıkarmıştır. 

Sayfa 3 

Sahnede Koınedi 

Hayatta Komedi 

·-------------~A. & Dariilbedayi bir kaç haftaya 
kadar (Bebzat) ın aan'at hayatın
da (25) inci yıl dönllmünU tes'it 
ettikten sonra kapısını kapayacak, 
yaz tatiline geçecekmit. 

Vakıa Darülbedayi bu sene 
geçen yıllarda olduğu gibi her 
hafta y•nl bir piye1 çıkarmadı. 
Fakat bir operet k:ımı açh. Daha 
fazla çalıştı. Daha fazla yoruldu, 
biraz da dinlenmek hakkıdır. 

* " DarUlbedayl " ln bu aeoe 
geçen yıUarda olduğu gibi her 
haf ta yeni bir piye• çıkarmadı· 
ğını kaydederken geçen yıllarda 
buna nasıl muvaffak olduğunu 
dflşUndUm, dudaklarımın ucuna 
derhal: 

- Hiç oUpbeaiz san'attan fe
dakArlık ederek... Ctımlesl geldL 

Fakat işte size yeni bir muelea 
Her hafta yeni bir piyea çıka

ran bir aao'atkAr, her hafta yeni 
bir şahıiyete girmeye, daha açık 
ıöyliyeyim, oynadığı rolün ıahıl
yetini, kendi ıabıiyeüni unutacak 
derecede benimsemlye mecbur
mudur? Sahnede hakiki giSzyaıı 
d6kecek midir, sahneyi hakiki 
kahkahalar ile çınlatacakmıdır? 

Geçen gtın bil' un'atklra 
ıormuıtum ı 

- Elbette 1 Cevabını verdi. 
BiltDn glln kendi ıabıiyetinize 
aahipıinlz. Fakat sahneye çıktı• 
nızmı, muvaffak olmak iıtiyor
saoıı mutlaka kendi hO•iyetinizl 
unutacak. rolünll oynadığınız 
ıabsiyetin bDviyetioe bllrllnecek• 
ainiz. Bu, yeni oynıyacatmız rollere 
hazırlanırken, proYa eana11nda 
geçen samanda da bö1ledir. O 
zaman huıuıt hayatınıza da hakiı:a 
olamazsınız. Günleriniz ve gece
leriniz hep o roltl dtıınnm•kl~ 
ona hazırlanmakla aeçerl .. 

Bir nn'atklrıa •••el Yeya 
zeycesi için fena bir kaide: Fars 
edinizkl kadın bir daram oynamaya 
laazırlaamaktadır, göz yaflan için
dedir, bağırıp çağırmaktadır. 

Koca11 gecelerini uykuıuı geçire
cek demektir. Buna mukabiJ 
zevk, eğlence ve aık aahnelerl de 
yok değildir, fakat fanedinizkl 
bu aahneler canınızın aıkıntılı 
bir zamanına tesadüf etti: Siz 
kaılar çatkın, alan çizğili bil' 
köşede ıomurturken kadın kartı
nızda kahkahalar lle glllmektedir, 
ıapkayı yakalayıp aokağa fırla· 
maktRn başka çare bulamauınıı. 
Evet, burası böyle, yalnız : 

- iyi amma, hayatta bUUin 
insanlar yekdiğerine kartı kome
di oynamıyorlarmı? der.en~ ak
sini iddia edemem. Fakat bir 
teselli noktası yok değildir: 

- Karşımııdakinin komedi 
oynad ığım her lakit bilmeyiz. 

Franşe Despere 
Sağ Bacağını Kaybetti 

Tunuı, 20 ( A.A ) - Diın 
Gafaa civarında bir otomobil 
kazasında Mareşal Franşe Des· 
perenin fi ğ bı;c~ğı km 11 ı\t.r. 

Borçlar l\t1eselesi 
* Hukuk F akllltHl mliderrlı 

muavinlerinden Kemal ve Muhliı 
Ethem Beyler Milderrisler Mec-o 
lisine kabul edilmeleri içiu vu- r-------------·-----------------------------..... Borçlar itilifnamesi yann ve-
kubulan mUracaatlarınm ittifakla JS TER /•NAN ı·s TER /•NA NMA .f ' ya öbürgUn Pariste imzalanacak· 
reddedilmesi üzerine bu muavin- tır. Rumeli timendifer tahville-
lerd.•n biri Tahir Beye bir mektup rinia çekilmiyeceği ve ikramiye-

J( d : b k · 1 TO k Amerikada rıkan MıHıonarJ Herald mecmua1ında kil nziyetin arh: •• amik tetkikine .,.. TOrkfyedo lerin verilmiyeceği hakkındaki 
ıun erm.ı ve ret are ebn r y J •ayialar doğru değildir. 
gençliğine ihanet telAkki etliğini TOrkiyede bulunan Amerikan misyonerlerinden birinin .ene erce Y•tamıt bir çok kimselerin olgun muhale•- "' 
hildirrnİf, ayrıca Tahir Beyle birde blr yuusrna teudüf ettik. Bu yazıdan fU parçayı meJerine lıtinat •tmektedlr • ., 
ag" ı• nıl'inakaqası yapl•ıııtır. alıyoru c il: ·ı "Türklyedekl miıyonerler ha.km k~ndilerine karı • .., • .. m, çok miıyonuler ba,ka .abalarda caı e 

yazlfeler buldukları halde hepıl Türkiyede kalma&• ıölterditi tneccGb ve yapınasra çahtbkları işlerden 

~il l\'litiıı~i 
Milli Tl1rk Talebe Birliği pe,. 

fembe günü aaat 15 te DarOlfO· 
nun Konferanı Salonunda aöz 
d•r!em• ifi için bir mitinr ya
pacaktır. 

kat' iyyen karar nrmitlerdir. Bugilnkil vaziyetin hepi· dolayı Omlbardırlar." 
mizln burada kalarak ''u memJekP.t aballıine hizmet 11 Biz orada laayı 6yle bir tarzda temıll W"e tanir 
etmemld icap attirdiğin;:ı kan;ız. Bu kanaatimiz 1athi için bulunuyoruz ki Tfirkiye ahallıl akıline b:r oıuha
b ır 11ikb:nlik veya kaybedllmlf bir da.aya ldSril k6· keme lle onu kabul nya ademikabulde muh'nr 
rGllo hurt nefıin neticesi defildir. Bu kanad bugilıı· o1acaktı!. " 

I TE fV lST .. l 

Bedava Seyahat 
Yakında Türk ticaret ve .ıa· 

nayicilerinden bir kıımı Macari1-
tana lir seyahat yapacaklard r. 
Seyahah Macaristanm ikhs1ıdl 
teşekküllerinden biı i tertlP. et· 
miştir. Serahat edecekleri lstaP" 
bul ticaret oda11 seçecektir. Ma~ 
rafı Seyabatı tertip edea t•tek
knl deruhte etmiftir. 



Memleket Manzaraları 

Amasya' da Bahar 
Ve Kahtane 

A 

Alemi! 
Amasya (Hususi)- Amaıyayı, 

ilkbahar gelip " çiğdem " ler ye• 
ıcrmiye yilztuttuğu zaman gör
meli.. Halk, uzun bir kıştan 
ıonra bahara kavuşunca yamaç
lara, kırlara, çayırlara koşarlar. 
Derbent, Yassıkaya, Çakallar, 
Zigre, Şeybcu, Ayvasil, Soğuk-

paoar, Düldillayağı gibi uzak, 
yakın bazı mesire mahalleri 
sikre ıayan bir ehemmiyeti haiz• 
dirJer. Bu meyanda Amasyanın 

kAhtanesini teşkil eden "Bahçeler 
içi,, mcvkiiol de ihmal etmemek 
IAzımdır. Burası cidden nefis bir 
1erdir. Bir tarafa anacaddeye 
diğeri Ayvasil bağlarına kadar 
uzanan bu aemtin tam ortasından 
Y eıilırmak •uyu ağır ağır geçer 
Te bu suretle oraya bir ııevl 
Kihtane çeıniıi Yerir. Bu aıa• 
hallerde çay içmek Amaıya balkı 
için mutlak bir ihtiyaçtır. 

Amasya kalesi, ı~bri baştan 
baıa kaphyan ve gövdesi ço.k 
eski bir zamana ait iri ve genış 
mağaralarla süslenen koca!11an 
bir dağın tepesindedir. Takrı~~n 
bir aaatte zirveye vlsıl olunabıhr. 
Kalenin etrafında yer yer kadiın 
kiirgir binaların harabeleri mev· 
cuttur. Kalede yUz metre kadar 
boyunda kemerli, karanl k bir 
dehliz vardır. İsmi " Cılanbolu ,,
dur. Dehlizin nihayetinde küçıık 
bir havuz genişliğinde siyah bir 
ın birikintisi vardır. Bu suyun 
tahtezzemin, Yeşilırmağa mülaki 
olduğu rivayet edilmektedir. 
Eski Amasyanın kAin bulunduğu 
bu tepede hi!A ramazanlarda 
davul çahnır, iftar ve bayram 
toplan bu tepeden atıhr. 

Turumtayların, Altınbaş Sel-
çakilerin, Cengiz evlAtları ile 
Hacdcutlu ıahların, Kılıç Aslan
ların hulAsa muhtelif unsurlardan 
ml\r~kkep; Türk, Tatar, Kürt, 
Mo~ol gibi Şah YO Beylerinin · 
tahalc:kOmli altanda elden elo 
dola1an bu aıtm taribt Ulke 
aonraları mllt~addit Oamanh Pa• 
diıah ve Şehzadelerinin ihtilAI 
•• saltan t merkezi de olmu1tur. 

Zonguldak'ta 
Yeni Yapılan İskele Eirkaç 

Güne Kadar Bitiyor 
Zonguldak ( Hususi ) - K~

nunusaniJ e vuku bulan mnthış 
fı rtınalarda harap olan ahşap 
Zonguldak iskelesi . yerine ~~le· 
diye tarafından ınşa ettırılen 
yeni V6 beton iskele birkaç g Ü· 
ne kadar tamamlanacaktır. iskele 
iki kat olarak yap.lmıştar. 

iskelenin inşası için 57 bin 
küsur lira sarfedilmiştir. Zongul
dak Belediyesinin son zamanlar
da sarfet iği imar faaliyeti cidden 
şayanı takdirdir. Belediye Reisi 
doktor Nihat Bey bu hususta 
bfiyilk gayrellor aarfetmekte
dirler. 

Zafranbolu' da 
Bahar Geldi Ağaçlar 

E udanmıya Başladı 
Zafranbolu ( Hususi ) - Bura• 

da luı çabuk geçti •• bahar ha· 
ya1an başladı. Halk bağ budamıı· 
larına ve } az ekinini ile tarla 
hazlrlıklarma girişti. Herkeste 
aararetli bir çahtma, bağ } otun~ 
da d ı kalabalık bir gidiş ve ge
liş görl\lmekteclir. 

ll-- Şehrimiz kitapçılarından 
Nuri Bey büyüic bir haıniyyet 
eseri göstermiş ve bu sene mek
teplere satt ~ı !c~t~p bedellerin· 
den yüzde } ır~ıısmı nıel~tepler~e 
()kuyan kimsesıı ve ychm fakır 
'' cuk!nrı:ı bağışJamışbr. 

ION POSTA 

El' aziz' de Şehircilik Faaliyeti 
. 

lediye, Mütevazı Bütçesine Rağmen 
Çok Büyük işleri Başarmıştır 

ElAziz, (Hususi)- EIAziz, her- y~rli unlar .tercih edilmfştlr. ikinci 
gUn biraz daha terakki ve Ana· bır un fabrikası kurulmak Uzer~ 
dolunun ıark 'Ve garp mıntaka· dir. Bu takdirde mevcut un ·fabrı-
larında modren bir tehir maoza• kaıı rakabeto maruz kalarak 
rasmı arzetmektedir. Bu umran daha iyi un çıkaracaktır. 
belediyenin ve belediyeye müza- EIAziz' de 85 kasap, sebzeci 
bir halkın sistematik ça.hşmalarilo Ye yemişçiyi ihtiva eden bir h•l 
haaıl olmaktadır. Şebır baştan Yilcudo getirilmiştir. Medeni 
başa • elekbikle ayd~ınla~mııtır. memleketlerde olduğu gibi meku· 
Eleknk ~aııtralında hıssemn yarı- lAt SJbht bir tarzda ıaklanmakta 
ıı bcledıvenindir. inşaat& gelecek l l kt d 

• · d b •t k ı k vo ıa ı ma a ır. yaz mevsımm e ı ece o an ço B 
1 

d" ) k tt b. n_ 
1 b• · · ı k e e ıyo mem e e e ır nu-gnze ır sınema bınaıı yapı ma - fi 

1 
v k l d 

tadır. Bu einema binasının arsası· mune dan ıgı yapma aım n e-
çllrllk emllk lıtibdal edilmek dir. Bu itibarla lğıki • Aksaray 
ıuretile tedarik edilmiftlr. yolu Ozeriodo bir çıftlik lıtimlAk 

931 den beri Elim kasaba· edilmiıtir. Fidanlık yapılman 
ıınm yol lnıaahna baılanmıı için ıiraat müdür IOğllne veril-
3500 metr uzunluğunda l O metro miştir. lillktimet parkı ikmal 
genişliğindeki ceman 35,000 met• edilmiştir. Belediye parkı yeni-
relik şose yapılmışbr. 2,500 metre den tanzim edilmiştir. Merkezde 
tulündeki ıoselerin yaya kaldırımı iıtimlAk surelile parklar yapıl• 
ikmal edilmiştir. El'azız Bel3 1Uy Rolcl m ştır. Be~ kardeıler denilen 

Be diyenin vaziyeti mUsait Hurrem Sey şehrin en iyi yerinde ve bimayel-
oluııca yolların katran1ı ve soğuk rin şimaline su veri!erek oradan etfale ait saha Uzerinde beledi· 
asfaltla yapılması mütesavverd r. kasabaya taksim dilmesi düşü- yenin yardımile bir çocuk bah• 

nül.ınektcdir. Bu takdirde 250 Şehir civar~nda granit taş ocak· bin liraya ihtiyaç vardır. Bu iıin çesi de yapdmaıı mutasavverdir. 
ları olmadıgmdan sokaklann pıır• ancak Muhasebei Hususiyenin Belediyenin faaliyetleri b~ş ıo· 
kc yap 1.m.nliiı mUmk~n olam.a~ıştır. Belediyenin ve balkın istirakile nelik imar programı dairesinde 

EIAzızın en bilyUk ıhtıyacı yapılabileceği tasavvur edilmek- cereyan etmiştir. · 
sudur. Bunun için muhtelif za· tedir. Belediyenin aenelik blltçeıl 
manlarda fiç mfihendise keşif Eski belediye zamanlnda mev• 130 bin liradır. 
yaptırılmıı ve su işile ~eşgul cut yarım tonluk arazoz kifi gel• VilAyetçe ldarel hususiye bUt• 
olunmuştur. Yapılan keşıf ve mediği için yeniden iki buçuk çeslne konulan para Ye bir ara• 
verilen r porlara g~ro ıch~e ~e; tonluk araı:ox ahnm•ştır. Bu su- lık ta ticaret odas\JlıD teşebblltU 
lecek au olmadıga nebcesıno retle belediyeye mefbot ve fakat ile otomatik telefon yapılması 
v~rılmıştır: 931 den itibaren bel~· müıtakil tcıldlAtlı bir itfaiye dUıUnUlmllı ise do henilı mllı• 
dıyeye aıt IU mecraları tecdıl vilcudo getirilmiştir. Mevcut teı· . b" r l d v d 
edilmiş ise de mevcu~ ihtiyaca kilit ıimdilik kafi görülmektedir. hl~r be::J:e e~~o ıi':nd~ikg~~O 8:0~:: tekabül etmenıektedır. Ancak Elizizde mevcut ekmeklerden • Y •• 
daimi masra ihtiyarile şehirin fırancala on kuruıtur. Umumi ralık .b1! s~n~ıralın teı~sıae taraf. 
cenubundan kuvvet taıyfkile bir ekmek ( Açık pide ) 5,5 kuruıtur. tar ııbı iOZilkmektedır. 
depo yapılması ve buradan ıeh• Hariçten un getirtmemek için B. Turgut 

Adıyaman' da 
Müsellah Bir Kaçakçı 
Şebekesi Yakalandı 
Adıy!lman (Hususi) - Kay

makam vekili Şevket, jandarma 
bölük kumandanı Muz.affer Bey
ler maiyetlerinde kilfi miktarda 
jandarma olduğu halde Göksu 
nehri kenarında bir mağarayı 
basm•şlar ve burada ıaklanan bir 
luıçakç, lrnfilesini yakalamışlardır. 
Yakalnnan kaçakç lar Hoca Ömer 
mahallesinden Hazmi, Haydaran 
köyUnden Simo, koyucak k8yün• 
den Hüaeyin, Alikan k8yllnden 
Mehmet, Dul köyünden Mamo ve 
monla oğlu Alidir. Kaçakçılarda 
6 tlifek, 12 denk ıeker, 420 kutu 
sigara kağdl, 4 top bez ve aaire 
birçok eşya zuhur etmif, hepıi 
mfııadere olunmuştur. Kaçakçılar 
tevkif olunmuş ve ihtfoas mah
li emeaine ıevkedilmişlerdir. 

Malkara'da 
Pirinç Çeşme Köyünde 

Kurtların Hücumu 
Malkara, ( Husuıl) - . ~ahin 

nahiyesinin Prinççeı~e. köyvundo 
muhtar Nuri Efendıoın agılına 
gece iki kurt girmiştir. Kurtlar 
beş kuzuyu parçalamışlar, bir k?'" 
yunu da yaralamışlardır. Şahın 
köyUnd~ de kurtlar iki koyun 
parçalamışlardır. 
Şah:n Neh:yeel Munlllmlerl 

Malkara, ( Hususi ) - Şahin 
nahiyeıi mıntaka muallimleri Koz 
yörilk köyll.nde bir içtima yapmıı• 
lardır. İçtimada, bütUn deralerm 
hayat bilgisine göre tek kitap 
şeklinde tertip ve tabedilmesi 
için tcşebbüsatta bulunmıya ka· 
rar vernıitlerdir. 

.Zonguldak Yardım 
Bankası Açıldı 

Zonguldak, ( Huıuıl ) - Yeni açılan .. Zonguldak Yardım 
Bankası maD muamelelere bqlamıı bulunmaktadır. Bu banka 
Zonguld':.k tUccarlarandan Şefik Klmil Beyin phıl teıebbUalerl 
ile doimu9 bir mtlessesedir. Bankanın Z<'nguldağın lkbıadl lnkiıa• 
fına bilyllk hizmetleri dokunacağı tahmin edilmektedir. Resim 
bankanın mOe1siı, mUdtlr ve memurlarını göstermektedir. 

Tavşanlı' da Cinayet 
Bir Köy muhtan Mavzer 

Kurşunile Öldürüldü 
Ta,ıanh (Husus1\ - Kör aj'aç 

6lcy0 muhtarı bacı Huaam bir 
gece köy odasından evine gider
ken maner kurtunile Uç yerin
den yaralanarak öldürOlmUştnr. 

Derhal yapılan Adli tahkikat 
ye takibat neticesinde v~k'anın 
fai'leri yakalanmıf ve hAkim hu• 
zuruna aevkedilmişlerdir. Cinaye-

Ceyhan' daF acia 
Bir Şerir lic:i Gözü Kör 
Kansını Nehire Attı 
Ceyhan (Hua111I) - Canbak 

mahallesinden arap Ali namında 
biri, paraıına tamaan evleodi~i 
ihtiyar ve iki g~ıU ılSrmeı bir 
kadını nikAhlamıf, fakat kadının 
paraeı olmadıiını anlayınca götU
rtıp Ceyhan nehrine atmıştır. 
Ali kaçm1,tar aranmaktadır. 

·ır;;·-pa";;-rekt111-.~;;m;-bir-t-.-,.-

""' eıeri olduiu anlaıalmakl•Gat· 
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''Tetanos,, 
Kazıklı Humma 

Bu bastalığan ne derece müt• 
hlı bJr afet olduğunu, ona tutul• 
duktan sonra kimaonin kurtulma• 
mıt olmuilo lıpat edilebilir. Ka· 
&ıklı humma, tetanos basili de
nilen bir mikrop vasıtaaile geçer 
vebu baıil umumiyetle hayvan 
plıliklerinde, kanalizasyon mec
ralarında bulunur. Toprağm bu 
ıibl pisliklerle karışması, mikro
bun toprağa geçmesini ve o yol• 
dan inıana airayetini temin eder .. 

Çiftçi, amele, batta herkcı 
toprakla temastad.r. Toprak karır 
tırılırken eld batan bir pash çivi, 
s yrılan bir noktadan kana ka~ 
fan tetanos baıiii kazıklı bOm
mayı tevlit eder. Onun içindirkl 
bu gibi kazaya uğrayanlar, İıih~ 
yet 36 1aatf geçmemek Uzer• 
kendilerin• Tetanoı ıeromu yap
tırmalJdırlar. Fakat dikkat etmo
Udirki, kazaya uğrayan kimse, 
daha evvftl serom almış olmasın. 
Bu mOoasebetle herhanği bir a~i 
ıınngasile ıeromu da biribirint 
karıştırmamak icabeder. 

Evvelce sorom yapılmış vUcnt
larda Tetanos seromu gayet kuvetll 
akslllamel yapacağı için, buua, bu 
noktadan dikkat edilmek lazımdır: 
Ayol zamanda, erom yapılacak 
kimsenin bünyeside nazarı dikkate 
alınmalıdır. ÇUnkU bazan serom 
yapılır yapılmaz, hazan scrlim ya• 
pıldıktan bir veya iki gün sonra, 
serom yapılm f olan kimsede, ay
nen Tetanos arızalarj baş g8sterir. 
Seromun tesiri geçtikten sonra 
hasta eyileşir. Fakat bu tesir, 
hastalığın bUtUn şekillerini göste
rir ·ve haıta adeta kazık kesilmiı 
bir hale gelir, vücudu morlaşır. 
"aıayan kısım olmak lizere 1adece 
a~:ıler kalır. 

Tetanoı basili toprak ve top
rağa kanşmıı bu mikroplar vası• 
tasile geçtiği için, bir çok yerlerdı 
adet olduğu üzere kesilen yaraya 
6rllmcek ağı gibi pis feyler ya• 
pııdınlmak çok tehlikelidir. Çnnkil 
insan, ıonra yağmurdan kaçmak 
lıterken doluya tutulur ve yok 
yere bir insan ölUmo sUrllklenmiı 
olur. 

Malatya' da 
Bir Hapis Kaçkını Hır sız• 
lık Yaparken Yakalandı 

Malatya (Hususi) - Bir hanın 
anbarını ıoyarken yakalanan ebo 
oğullarından İ.mai!h evvelce Şar
kıılada bir caminin halı ve kilim• 
lerinl çalmaktan on sene hapse 
ınahk6m olduğu ve hapishaneyo 
nakledilirken kaçtığı, ıonra Ma· 
Jatyaya geldiği anlaıılmışbr. 
Malalya'da Kaçakc;ıllk Yapan 

MUtaka.t MUf.U 
Malatya (Huıuı1) - Evinde 

yapılan hir araıtırma neticesinde 
kaçakçılık yaptığı aabit olan mU• 
tekait alay müftüsll haf ,z Abdul• 
lah Ef. 6 ay hapH mahköm oı. 
muf, kuar temyiz m~hkemeıiİ ta• 
rahadan tasdik edllmııtfr. 

Amasya'da Yakalanan Yobazlar 
AmaayA (Hu.u,;l) - Tôrkçt 

eıan aleyhinde t•ievvlih-.lt.ı1 bul\J"' 
naa hu.ı Mehm~t ılo Pltlir Sait •• 
oğlu Fahri Efendileriıı ınu'ıake-
melerl görlUtn lUıunı Dı.erine 

Çoruma 11aktec1Umitllr. 

' . Menemen'de ~~ilfsl MeJ<tep·art 
Men~men (Huıu•ı) - Mıll.t 

mekteplerinin \•hdl <lc,,ro1ıoi ilıı• 
mal ediluıiı, ylb ~rk•l, it. ka dnı 
ıahadeloame almıtbı. 
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Sulh Nümayişleri 
CeneYre 2D - Bütll• muharip 

memleket'.ere menıup t:ıkrlben 8000 
eıkl muharip n harp maUUlerl mu• 
rabbaalarının it ~iraklle ıulb lıbindı 
•il7Dk nGma7iıler 7apalmıthr. 

Mura!:baa.ar, bir takım kuar au• 
retleri kabul etmlılerdir. 

BugOn tahdidi te1libat konferanaı 
relal M. Hendereon'a •erilecek olan 
bu karar auret erinde ıulhu:ı b•kaaının 
ancak muabede'ere riaye 'le Ye hukuk 
aıuaa•at• aaveainde kabil olac.tı 
••yan, hakiki aurette il lblarm bara• 
lulmHı talep edilmekte ve aiiAbJara 
bırakma konf. ranaının barba insani· 
leıtirmeğe çııh1acak yerde taarruzla• 
tın 8nüne geçecek ve tenkil edebile
cek b .r teaanüt teşkililı ihda1 adi!· 
mHI iatenilmekbdir. 

lspanya'da DarUlfünunlu Bolluğu 
Madr:t 20 - l.panva Darülfünun 

talebesinin yeldlnu 27.823e çıkımthr. 
Halbuk\ blltil rı lnrıliz l.ııparato•'utu 
dahl.iaddd talebe mncudu 44.600 
dan ibarettir. lapan7a dariilfilnuau •e 
bütün maar'f lalib edilecektir. 

Bir Feyezan Faciası 
Vatinıton 20 - Ohi70 nehri 

tafDllf, 7 kiti almil" b:nlerce kiti 
yurtsuz kalmıştır. Zarar bir milyon 
dolan bulmuştur. 

TEFRiKA No. 23 

'i&TİY AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahlt 
Saat sekize kaclar hafif tertip 

içtik. Biraz ıonra kocaman ka· 
rınh, bol sadefli iki utla kilçUk, 
fak at çifte ıilli bir daire orta• 
J& çıklL 

Yaver r 

- Şansınız •ar. Bu ıece 
Gamile aerbeatmi1- Buraya ae· 1 
l•cek 1 Dedi. 

- Her akıam nerede bu ha
nım, dedim. 

- Pqa onun aeıine bayılır. 
Yemekten ıonra onu dialemezse 
olmaz. 

- Bu kadının Şam'da mObim 
bir töhreti •ar. Herke1 ondan 
bahaediyor. Bizim mOIAıım Ke
mal biraz ut çahyormuf. Yarı 
keyfle biraı tellerde dolaııyordu 
ki meılıur Gamile ile ondın daha 
genç iki kız 1reldiler. Aman ef~n· 
dim amıan, bu ne boya, bu ne 
ıUrme, bu ne kıyafet! 
..._..... .. ... ı .:::;:e .......... ... , _ _ _ ____ _ 

D:lnkil tdrlkamızın ll<lncl s lltunundakl 
ıon ~üm le " lre, Halepten cenuba hareket 
etti ,. ,.ı.ıınde o •cıktar. 

KarargAhtaki arJ(adaşlar on
larla teklifs ı. Hemen yarı arap
ça yarı türkç ıakalaşmıya başla· 
dılar. 

Kızlar fena değiL Hele biri
nin gözJerinde çöl gecelerinin ıı· 
cak enginliği var. Siyah, iri ve 
parlak! Boy boı da yerindel 
Gemile pek genç değil, fakat 
alamla ve cazibeli bir kadın. Alış• 
kın bir sokulganlıkla hemen rakı• 
ya batladılar. 

Çok geçmeden iki kız utlanm 
kucakladılar Gamile de daireyi aldı. 
Arap tarz ında ut dinlememiştim. 
Çif~e m ızrap hissi Yeren bir çalıı. 
Keaik kesik b rakışlar. Uzun 
uzun tiriller. Nağmeler hep ha
zin bir dönllıle bitiyor. 

Zaten muztarip bir ınuıiki 
arap ıazmda ıikAyet haline ge
liyor. Maamafih fena değil. 

Kızlar içtikçe döklilUp 1açıl· 
dılar. 

C , .. ,ile arabın meşhur (yalel) 
ine Jı. Fak at tahmin ettiğim 
aibi uU J&Jel UIUQ IÜrmedİ, 

Rusya'da Tevkif Edilen 
lngilizler Meselesi 

Lonra 20 - SoYyet Ruıyada, teY• 
ldf edilen lngihler meselesi dolayı• 
ıile, lngiliJ efkirı umumiyuindeld 
sa!eyan yatıımııtır. Tevk.f edil~n 
fng ' liı.lerln alenen muhakeme edl ~e
~ekleri H kendilerine a•ukat tutu-

Arapça ga:nh bir şey okumağa 
baılada. iki kıı utla o austu'tça 
ara nağmesi gibi bir şeyler çala· 
yorlar. 

Bir arkadaı: 
- Bu okuduğu bir aşk ka· 

aidesidirl dedi. 
Ben birkaç glin ıonra başla· 

yacak harp kasidesini daha 
frrakh tahmin ettiğim için 
bu mQıiki ile pek meşgul 
yordum. Kaıide birkaç 
ıllrdü. 

zaten 
ol mu• 
eayf a 

Ben Şam'da bar gibi, kefeıao• 
tan iİbi yerler olup olmadığını 
ıoruyordum ki, •azın ahengi birden· 
b ire değişti. Kızlar .o güzeli udu 
elinden fırlattı. lki hizmetçi hemen 
yerden iki ba!ıyı kaldırdılar ve 
kız mermer Ozerinde kıvıra kıvıra 
bir göbek danıı yapmıya baıladı. 
Bu fena bir f ey değildi. 

şrmJI çok zilli Arap tefleri 
tempo tutuyor. Ut mahut yalel• 
lere ben1iyen bir abnek tut· 
turmuf aidiyor ve Meliketülcebel 
dedikleri güzel kız çalkalıya, çal• 
kalıya danı ediyÖr, kalçasını, beli· 
ni, omuzlarını biç bir beden terbi· 
yesi Uıtadınm beceremiyeceği bir 
maharetle kıvırıyor, oyna tıyordu. 

Bu kız LUbnan'da pek meı· 
burmuş. Onun için adana Melike· 
tülcebel deniyormuf. 

Zang ıra idam Edildi 
Ml1aml 20 - Reiılcumhar Rus• 

nlt'e ıulkaıt yaparkea Şlkaro Bele
diye rela nl• aJilmGae Hİ>ep olu 
aU ikaıtçl Zanıara idam ed ılmittir• 

lac•tı, Ruıya tarafı ndaa temin edl.-
m 'ttir.Loodradalci Ru• ıefirinla Moako
va7a çatrdacaja haberi tekaip eclıl
mekted .r. 

Doğruıu bunu ben de IMyeo
dim. 

Fak at •tıklan, talipleri çok. 
kararglh yaverlerinden biri kıza 
tutgunmu1- Ayni umanda k .z 
Şam' zenginlerinden bir araban 
da metresi lmif. 

Etrafı bayle ~01elllb ve gay• 
ri mDıeJIAb kunetlerle çevrilip 
muhafaza altına ahomıı bir ıD
ıılden bize fadya yok. 

Bizim mlllizim Kemal: 
- Birader, bu kadar aeyret

tiğimiı ne mutlu! yarın &bnr alla 
onu da g8remiyeceğiıyal dedL 

Hakkı da vardı. Şamda kala• 
cak olsak • Eh • belki ıenç
Jik hali. Biz de bir g6ol11 
macerası geçirmiye niyet ederiz. 
Fakat ceplerimizdeki emirler bu
raıı için yazılmıı değil 

Bu eğlencenin tadına Jia• bizi 
davet e.den kararilb arkad.ılan 
çıkardılar. Bir kere bizim ıibl 
yarını dl11Dnmlyorlardı. Sonra 
getirdikleri kızlarla kendileri la• 
bahl yacaklardı. 

Mnlizim Kemal çabuk keyif· 
lenmiıti. ftl alaya döktll: 

- Yahu, bari biıi böyle eğ-
lenciy• çağırıp ıahlandırma• 
saydm.z. Y oJcu yolunda g e-
rek. Ağzımıza hir parmak 
bal çaldınız. lokmayı keodioiı 

BANHfTEVZB 

yutacaknnıı. 

Cebel kızınm daa11 ltepimbe 
birkaç dDzOne ah •• ol sektir
dikten ıoara bittL 

Genç kız tef Ye ulun gf tlik~ı 
ajırlapn tempoları ile döne 
d6ne, kıvıra kıy ra gitti J•••rla 
kucağına dOıtil. V • artık bize de 
allaha ısmarladık demek dDttO. 

Zaten vakit ıecikmiıtL Dizf 
kolu olup dııarı çıktık. 

Bu eilenceden laiçbir t•J 
aolamamııtım. Kızın daUI bir 
rllya iİbi gelip ıeçmiıti. Çıkar
ken bizi davet edea n 1011ra 
kendileri - orada kalan ulcada,. 
lara galiba teıeklrlr etme1I bile 
unutmuttuk. J.!aamafib onlar bu
nun belki farkında bile detillırdL 

Bol bol içilen rakılarda•, 
doya doya Hyredilen kalça H 

ı&bek dan11ndan ıonn ))a,le 
tetrifat kaideleri pelc akla r•I· 
meı. Salihlyedea otele l&adat 
yDrOdOk. 

Gece HrladL 
Birçok Nltanatlar1 ••rk•t 

olu Şam timdi bir ceph• ı•r~ 
hayatı y&fıyordu. Bir tarafta tabft 
zamanlarda H 16rDleo aenria 
hlr Hfahet, bir yanda lc r tlılr 
deYirlerind• ~6rUfe k,ilea •C• •• 
lorkunç bw Hlabel waıdı. 

( Aıbaa . .. ) 
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Yeni Dünyada 
Yeni Yeni 
• 

isimler 
Siyasi hırslar, bu haatalığa 

tutulanlarda garip tecelliler tös-
teriyor . F atist 

/tııfga Ve balyada, komll-
J<usgc.' da niıt Ruıyada Ye 

Garip Adlar diğer bazı mem-
leKet.erde Fatizmin ve Komfi· 
nizmin lider isimlerini yeni do
tan çocuklara takmak, bu nevi· 
den bir baatahktır. Meseli aon 
samanda, bir İtalyan kadını bir 
doğumda dört erkek çocuk dOn
yaya getirmit- Bunlara Piyo, 
Vittöryo, Benito, Romano, iıim• 
lerini vermİf. Baıtan başlıyarak 
Papa, Kıra), M. Muaolini ve 
Romaya iıaret eden adlar. Ayni · 
laal Rusyada da göze çupmakla 
beraber 9rada, daba garip adla
ra taaadnf ediliyor. Meseli l.en
maren gibL Len Leninin, Mare 
Marku, en de Euıel" ifarettlf. 
BirneYi komprime iıimler, hap 
halinde 1utulan ilAçlar gibL 

* A lmanyada, komllniltler le 
Musevilere kartı tatbik 

__ Y_la_d-.--. edilen muamele, 
a a ı 'k rt glln geçtı çe ae 

Dilşmanlılı bir ıekil alıyor. 
Çtınktl Hitler bokametl, Al
man'yanın bugllnkll dahili aa
lflitlni, fırkalar araı .ndaki 
kavgadan doğan karıtık va· 
ı.iyetin meaulll olarak bunlan 
biliyor. Onun içindir ki bir taraf· 
tan komtıniıt fırkaaının azaları 
hor Yaaıta ile kapı dışarı edilir· 
ken Musevilere de memlekette 
duramayacak vaziyetler ihda1 
olunuyor. Son zamanda, Münibte 
geçen bir hAdiae, buna güzel bir 
miıaldir. 

Münibll Muıevi bir tacir, her
hangi bir 1ebeple zabıta taraf.n
dan tevkif edilmi1- Bu adamın 
akrah&1mdan bir avukat varmış. 
VekAletini almış, icabeden mllda· 
faayı yapmak ve maznun ile 
temaı etmek için Milia kuman
danına müracaat etmif, Milia 
kumandanlığ1nda bu avukata mtı. 
kemmel bY. dayak atıldıktan 8f\O

ra pantolonu diz kapaklarından, 
elbiıeıinin kolları da yarısından 
keailmif, ceketi lime lime bir bale 
konmuı ve bir eşeğe bindirilip 
ıokaldarda gezdirilmiş, boynuna 
uılan yaftada iae tu cümle oku· 
nuyormuı: 

.. Hiç olmaıaa bu adam ıikA· 
1et etmiyecektir. 

A lmanyadaki dahili yaziye
tin ne kadar feci bir tekil 

_A_l_m_a_n_g_a_d_a-. almıı olduğunu, 

Bir Silah Bolçikadan gel .. 
rek hudutta gDm· 

Kaçakçılığ• rDk memorlan Ye 
adliye tarafından yakalanan bir 
kaç aandık ai1Ab meaoleainden 
lğrenebilmelc mtımkllnd&r. 

Bu aillhl.ır Almanyanın Erfurt 
fabrikalarinda Raybuer aıkerl 
kıt' aluı iç.in yapılmıı ı9os mo-
deli tabancalardır. Bu tabancalar, 
eararenıiz bir aurette NndıkJara 
konarak Belç.ikaya aeYkedilmİf 
ye aanki Belçikadan bir Alman 
.Uah tacirine glnderiliyorlarmıt 
sibi yola çıkarılmıtlardır. Haki
katte ailihlar Belçikada yapılmıı 
ddillerdi. Bu lıldiaeyi mtlteakip 
tahkikat yapıldığı zaman g6rOl-
mOttllr ki Belçikadan bu aillhlar 
namana rönderilen ailAh taciri 
h 'lkikatle mevcut değildir. Bun
dan da ıilAhların komllniatlere 
ıönderildiği ve böyle bir kurnazca 
batbbareket takip edilmek sure-

tile yaziyetin kurtarılmak iatendiji 

Arap Aleminde 

amı evrın e amazanıyesurige'de 

V D• K• F )) Hagdutluk 

1 

e iŞ ırası ası arı Çoğalıyor 
Berat, (Huaual) - Suriye n 

hdncl AbdOI- ru ikinci mabe7a- Lübnanda bUytık bir açlık 
bamit idareainin cini.O odaaına 

rıktık. Maliye Na• hUkDm aOrmektedir Açlık mil-
en koyu iıtibdat • t dd't k' t 1 • • t •-

zırı Mahmut Pf. ea 1 eı ıya çe • er1Dın eıea• 
gtınlerini idrak hlla orada idi. kWDne aobep olmuttur. Bu ,et .. 
et mit latan· Fakat uvallının lerden d6rt kitilik bir grup Na-
bul matbuatının, rengi uçmuı, beye- maanebi kiiytl dYannda dlrt 
.. devri dUlrayı canından boyalı kiıilik bir kafileyi, 7 kitilik bir 
mesadet pirayı ıakaı. bile titri- l"IP Suriye yolu &zerinde mi-
cenabı tehriyan yordu. Bizi g&- teaddit otomobilleri aoymuılardır. 
azami,. diye tav- rtınce yerinden Bundan baıka 6 kiıilik bir 
aifo mecbur kal- d 1 

11çra ı; 10 gun rete AynOlbeyza cİYannda •1r dıklan devirler- b • 
de bUtlln devlet dudakları ce rl kafileyi, llç kitilik bir çete 13 
memurları, ordu bir ıtılOmteme yolcuyu aoymutlar, bir çete de 
•e donanma; ile aralaklandı Mekaer kly&ne hllcum Ye yafıma 
"ramazanige, 6ag- ye yerlere kadar etmiılerdir. 
ranıige, luır"-i- -wiflerek HtlHyia Yine 6 kiticla mlrekkep ltlr 
ge. namlarile Ot fflkl Efendl,I çete Elbiriç ile HIMJaire .,... 
ve "dilii.s,, ,,,.... · brplach. Biru unda 30 kifilik bir kafileyi ... 

ıonra hGklı'an yulmuttur. Berllt De Şam yolu meni me'nıı..t luu
reti cilıanlHuü,, n. 
" oiladeti pilr-
me•' adeti eena6ı t•elclvı •lulal 
rııza /iriiz,, lar prefindea iki ki 
cem'an yek6n, Hnede bt.ı maaı 
almak .. bahtiyarlığ·aa mazhari
yetle beg&m •• dilalr buyuru
lurlardı. 

O devrin maat werilmeal 
•deta gtınOn en mOblm ye en 
bllytık bir hadiaeai olurdu. Payi
taht gazetel~ri; "Şere/lııılfJ/i/e 
amam ricali devlet, memurini lıii
lcii.met ve asalcıri 14/ıane kullarını 
ve cümle tebaai ziri destan oe me
rahirn nişanı zıllııllahilerini va
gedarı /alıru mesar eylesin. Cii/ii.sü 
meymenet me'nu.sii cenabı padişahi 
hürmetine umumi bir maa, ihsan 
ve itası karilıai i/lıam .sabilıai me
liktariden ıere/ e/zagi siinııla ve 
sudur bugurulan emrü/erman ina
getbeganı ıelıinıalıi cümle cemil~i 
bendeperverilerinden olmakla Ma
liye Nezareti celi/esince tedarikôla 
l1tı,landığı ve tertibatın ikmalinden 
ıonra tevziata mübaşeret edileceği 
kemali meserret ve memnuniyetle 
i.stilıbar lcılınm ıştır.,, 

Gibi, zincirleme terkipler, 
tamtıraklı cümlelerle aüalenen 
bentler yazarak maaı Yerileceğini 
halka müjdelerlerdL 

Fakat bu müjdelerden aonra 
uıun bir ıükat devresi batlar, 
yine gazeteler; "~,.,.,mbe gününe 
getiımediği takdirde cumarte•ige 
muhalckak/ ,, diye gDn!erce ke· 
hanet aavurdutan aonra niha
yet bin bir mtııktılAtla maaı 
verilirdL 

Umumi nıaat verilmeai, •ak· 
ti!1 ~er. Maliye Naz.rı için çetin 
bır ımtıhan, mühim bir dönüm 
noktası idi . 

Lbım olan para taıradan 
gelirse maaı tevzi edilir akıi 
takdirde valiler, defte~darlar 
azlolunur, hatta Maliye Nazm da 
yuvarlamrdı. Bazan alınan btı. 
tün tedbirlere rağmen para nok
aan gelir, o zaman Osmanlı Ban· 
kası, Reji idareai gibi mlleueıe· 
lere el açılarak ağır tartlarla 
iatikraz yapılır ve aylak dat.ta· 
lırdı. 

Senesini hahrhyamad·j'ım bir 
ramazan arifeai idi. "Zatı 1alıa
lı.an11,, den "ramazanige,, diye 
iaim verilen maaı için ferman 
çıkmıı ve batta Maliye Naz·rı 
Mabgıut Pap olduiu halde bü
tlln Maliye erklnını tellt ve 
korku almıth. 

lıin en mUıkUI tarafı, rama· 
zan maatmın diğerlerinden farklı 
oluıuuda idi. ÇnnkO, ramazanın 
başından aonuna kadar Yıldıı 
Saraymın iftar davetlilerine , 
"memarini devlet, ricali aske
riye w cünudii zafer mro'ııdü 
padişalıi ,, yo yemekten ıonra 
"diş kirası,, namlle birer maaı 
ta iftar bahtiıl verilirdi. Devlet 
laaıineai tamtakır kuruduiu bir 

mada ara1ıa ba iaraf'a aaaelle 
ala dewammı temin için iH ra
mazan maqı tabıiaatmı bir mWI 
arttırmak icap etliyordu. 

Ramazana lı glln kalmııta. 
Fakat ortada maaı •erilecej'i.al 
lpret eden bir alAmet belirme
miıti. Gazeteler bermutat balon 
uçuruyorlu, "gro111i pazar mü
nasebetli• btmkaların mesdıd 
6ala11masına binaen oiltigatı 
şahaneden laavaleten gelen 
nukadü ke$ire, meballll ve/f re 
alın,1madıjı11dan muaşı ama• 

minin çarşamba giinii tevzi kı
lınacaiı .• ,, diye hazırlık neşriyatı 
yapıyorlardı. 

Ramazandan bir gtln evveldi; 
ıarayda nöbetçi idim; vakit yat• 
ı.ya yaklatıyordu; ikinci Mabeyn
ci Hacı AU Beyin çağırd.ğını 
ıöylediler. 

Hacı Ali Beyin yanında Ma
liye Nazın Mahmut Pata oturu· 
yordu. Her ikisinin de ıuratlara 
asıktı; dalgın dalgan dUtilnUyor· 
lardı, odaya girdiğimi bile far
ketmemiılerdi. Geldiğimi anlat
mak için: 

- Beni omretmlpiniz? dedim. 
Hacı Ali Bey beni görünce: 
- Sen misin ev~lt? Diye 

yerinden fırladı. Çabuk Betik· 
taştan istimbota bin, ÜıkOdara 
geç, Şirketi Hayriye MtıdUrO 
Umumisi HDaeyin HAkl Efendiyi 
al gell Hnokir lıtiyor.. Şimtek 
gibi gidip getirmelif .• 

Meseleyi derhal kavradım: 

Ramazan maaıı için Şirketi Hay• 
riye yere vurulacaktı. 

Y ıır.m Hat aonra .. rlltbei 
bili ricalinden atufetlO Hllaeyin 
HAki Ef.endi hazretleri., nin ka
p:ıım çalıyordum. HUaeyin Haki 
Efendi ile karıılq ınca, adamcağız, 

•Hayrola?,, Der ıibi yUzOmo ba
kıyordu. 

- lradei pbaneyi tebliğe 
memuruml diye a3ze baıladım. 
ŞeYketmaap efendimiz bu gece 
aarayı bllmayun tiyatroıunu teırif 
buyuracaklar, aelamı ıahaneleri 
var.. Zatıalinizi de iatiyorlar. 

Bu yalana yolda ıelirkeo dil· 
tllnmllttlim. ÇünkO adamcağız 
hakiki sebebi anlasa bakla ola· 

• 
rak kafa tutar, hastalık, falan 
bahane ederek geJmeımiye kal-
kardı. O takdirde ise eli boı 
dönünce bUtün gazap yıldırımla
ran. n benim baııma patlıyacağı 
fllphesizdl. 

Hllıeyio HAki Efendi bu ya· 
lana ya inandı veyahut elimden 
kurtulamıyacağını anladı; naçar: 

- Pekalil 
Di1erek yanıma kabldı. 
HBH in Hlkl Efendi ile d 

,aaınClaa Haa .raunda ela bir otomobil IOJ-
All Bey de ıeldl. m11flur. 

Bea, koridorda 
nutulan 16merl 
bUlyordam. -

clolaıayor •• ko- Şoförler Grevi 
tamamile lflde-

ikinci mabeyncf, Selim Ye 
teYcihab ıabane mukaddemeain
den ıonra: 

- Tqradan Uç yll• bia Ura 
haYale Yerildi.. diye meteleyl 
açb ve 16yle do•am etti: 

- Ancak telgraf ballan bo
zuk olduğundan Bankı Osmaniye 
havale verilemedi. Hulülile mll
ıerref oldutumm ramazanı ıerif 
mllnaıebetile maaıabn tehiri 
merhameti aeoiyyei millftklne ile 
kabili telif olmamakla beraber 
yartl ağyara kartı da pek çirkin 
bir vaziyet bas•I olacağından Gç. 
dört gün içinde iade edalmele 
lizere Şirk~ti Hayriye yezneıinden 
iki yllz bin lira temin buyrulur1a 
mahzuziyeti Yeflrei tahaneyi mu
dp olacaja derkArdır. ikinci ma
beynci ı6zllnll bitirince Mahmut 
Paıa nefeı, nefeae ilAYe etti: 

- Telgraf hatlann.n tamiri 
bir gtln meaelemidir yarm, 6bllr 
gOn havale gelince muhakkak 
iade ederiz. Himmetiniz bizi bll
yllk bir mtııkUlden kurtaracakbr. 

EvvelA hafiften baıhyan bu 
ricalar, Hlkl Efendi • iti ağır 
aldıliça yalvarma ıekllne dlSndO. 
Fakat Şirketi Hayriye MUdllrD 
btUtın bu ricalara hep kaçamaklı 
cevanlar Yeriyor, yanm ağıda 

olsun vaat tarafına yanaımıyor, 
Maliye Nazm ile ikinci ıpabeyn· 
cinin yalvarmalarına karıı: 

- Efendim, diyordu. Kulu
nuz, idarede faili muhtar vazi
yette değilim; Meclisin kararı 
olmadan bu sibi itler benim 
salAhiyetimin haricindedir. Maa• 
mafih, yarın mecliıi toplar, yola 
erklna uydurmafıa çalııınm. 

Hllaeyin Hild Efendinin bu 
ke1tirme cevabı Dzerine mabeynd 
Hacı Ali Bey Abdillbamidin ya· 
nıoa ıirdL On daKika kadar 
kaldıktan aonra elinde iki kOçilk 
kutu ile d6nd0 Ye kutulan Htı
aeyin Hlki Efendiye uzatarak: 

- Efendimiz ıizi birinci O.
mani nipnı ve refikanız hanıme
fendiye birinci tefkat niıanı hu
mayunu ile taltif eylediler ... Hll-
aeyin Hlkl Efendiyi ıeverlm; 
ı&zlintın eridir; yarlD hu iti bir 
neticei haa~neye bağlıyacağı filp
heaizdir • ., ferman buyurdular. 

Dedi. HUıeyin Haki Efendi 
çarnaçar yaram vaatle avdete ha· 
zırlandı. Hacı Ali Bey bana: 

- Yaver beyi dedi. Efendi 
hazretlerini mllreffehen devletha· 
nelerine götUrmiyo memursun. . . . 

Berut, (HuıUll) - A11n alb-
11nda baılayaq · ıoförler ıreYI 
deYam etmektedir. LObnan Ye 
Suriyede bllt&n otomobiller p 
rajlarda clurmaktadar. Hariçle 
mDnakallt durduğu gibi dahild• 
de aeyrDaefer yapılmamaktadır. 

Berut aballıl bir g&n bir ı .. 
ce ticarethanelerinl kapatmak 
ıuretile grevcilere mDuheret ... 
mitler •• ıoflrleri taleplerinde 
hakb bulduklarını ilin eylemi .. 
ferdir. Grevciler talepleri kabul 

, edilmeden grevden vazgeçmiy .. 
ceklerinl bildirmektedirler. GreY 
mllnasebetile bergün komtınial 
beyannameleri intiıar etmekte, 
ıof<Srler ve halk komOniıtliğe 
teıvik olunmaktad:r. Bu beyan
nameleri dağıtmaktan ıuçlu ola
rak 25 grevci tevkif edilmiştir. 

Sahillerimizde Y ahalanan 
Berutlular 

Berut, (Hususi) .._ TOrkiye 
aahillerinden gelmiı 18 Berutlu
nun derdeıt edildiil hakkında 
Son Poıtada çıkan haber bura-
da ehemmiyetle nazarı dikkab 
celbetmiı, gazeteler fevkallde 
komiserliğin bu huıuata izahat 
Yermeai llzamgeldiğinl yazmı.-
larcLr. 
Dünya Güzeli Filistinde 

Berut, (Hususi) - Dtınya gle 
ıeli Keriman Haliı H. Fliıtinl 
ziyar.d edecektir. Berutlular dOn
ya gOzellııiu Uerutu da ziyaret et
meai için muhtelif telgraflar •• 
davetnameler göndermiılerdir. 

dara çıktak. Hllıeyin HAki Efen
di, yolda: 

- Alırlar, Yerme:der. Verdı. 
iimlzl almak için Maliye Nazırı• 
nın kapııında dilenci gibi döner, 
dururuz. Diye tiklyet ediyordu. 

Sabaha karıı dlSndllğilm sa
man Mahmut Patanın azlini ve 
yerine .. Hazinel Haua., Nuın 
.f\gop Papnın •uıvel memuri
yetle" tayin olunduğunu haber 
aldım. Zavallı Mahmut Pqaya 
çok acıdım. Ç8nklt, Hüaeyln Hl
ki Efendi Yaadini tutmuı Ye bir 
l(lln IODra maq Yerilmiftİ. 

HllHyin Hiki Efendi De 
bayramın birinci ıllnll aarayda 
karıılqtık. Selim Yerdim. Fa-
kat Hlki Efendi kaılanna 
çattı; ylizftm• dik dik bak
bktan 10nra aert bir hareketli• 
baıını çevirdi ve geçti. Ben bu 
dllriltl muamelenin manaıanı ko
laybkla kendime izah ettim: 

Anlatılan, Hüseyin Hiki Efea
di bili telgraf hatlarının tami-
rine intizar ediyordu. 

Nakleden: 
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/ __ P_a_r_a_şiı_· t_a_D_a_i_r _I, 1 Pantalon Modası 1 

B~n ıöylemiştim; evet ben 
meıhur Pazar Ola Hasan Bey bir 
buçuk iki ay evvel yine bu say· 
fada, bu sütunda kadmların in· 

yafetlerinden behıederken: " Ni· 
çin bizden ayn geyiniyorlar " 
diye ortaya bir fikir atmıştım. 
Benim fikrim burada kalacak 

ıanneıtmiştim. Fakat fikrim ne• 
denıe M. Şorun kızı gibi havala· 
nmca soluğu Yunaniıtan 'da tran· 
ait yapmadan Amerika'da aldı. 

Şimdi orada kadınlar erkekler 
~bi pantalon ceket i'eyiyorlar-

mıf. Deaenize ıu koca kafamla 
. ı 

epey ~ ~eceriyormuıum. 

Ta Amerika'nuı dikbaılı aivri 
dltli kadınlarını bile yola getirdim. 
Gazete 1ayfalarında pantalonlu· 
kadınların reaimlerini görüyorum. 

Pantalon bizim erkek panta· 
Jonlannın aynı, caket te öyle •• 
Fakat ylb, g6z tuvaletleri yine 
eakiıl gibi yerinde. · 

Yalmz bu fikri ortaya attığı· 
ma beni pişman eden, yOz defa, 
bin defa, yllz bin defa pifman 
eden bir cihet van 

Kadınlar, geydiklerl pantalon
larının eteklerini de entarilerinin· 
ki gibi ikide bir kııaltup uzat· 
mıya kalkarlana, biz onları ken• 
d imize benzetelim derken, onlar 
bizi kendilerine benzetmit olurlar. 

• Artık işimiz yokıa; biz de 
onlar gibi Qç günde bir terziye 
gidip, IUtfen ıu pantalonun et~ 
ğinden iki santim kessene, Intfen 
aiti ıantim eklesene, diye k11alt• 
tırıp, uzatt .racat.ı. 

Bu işi de yapabilmek için 
dart gözllmUs aekiz gazetenin 
on altı moda 1ayfa11nda acaba 
kın etekmi, yokıa uzun etekmi 
modası var, öğrenelim? düşll11ce
ıile itimizden ıücümüzden de 
olacaj'IZ, 

• 
Dedim ya!.. Yine bize zararı 

dokunacak. Dilim tutulsaydı da 
ı6yİiyemez, ellerim kırılsaydı da 
yazamaz olsaydım! •• 

Yüı. defa piıman, bin defa 
yUı bin defa plıman oldum •• 

Pazar ola 

L 

Düğme · 

Gece hırsız 

Hasan Beyin oc'a
ı:na girdi kor.• 

ıolu karıştırmıya 

baıladı, Hasan 

Bey birdenbire 
uyanıp bağırdı: 

- Ne yapı
yor11Jn . orada? 

Hırs z korktu. 

Hasan Bey de

vam etti: · 
- Y akalığum 

ç ı karıp oraya 

koymuıtum. Dftğ 

mesini bir tarafa. 

atayım deme, 

aabaleyin, yaka 

düğm-eıl yine kay· 

boldu, diye ıi· 

nlrlenniek hiç iti· 
me gelmez. 

- Almanyantn idare la~zı nedir He••n lley., 
- Para al azlzift?, yazı D•llrse CumhUrıyet, 

lmperaıorluktur~ aa,ka tUrlU anlamauın çaresini 
madım. 

Verdim 
f ıte aaıı elime, 
Ali alı alıverdim .. 
Ne geldiıe dilime; 
Çals çah çalnerdim •. 

Param vardı , savurdum; 
Turnayı gözden vurdum, 
Şimdi ı•pa oturdum •• 
Kah kalı kahverdim .• 

Dolaştım gezdim yaya, 
Metelik kalmadı yal •• 
Yine tath hUlyaya 
Dala dalı dabverdim .• 

tura gellr•• 
laen de bula-

Tilki Bahsi 
-Hasan Bey 

Şorun kızı Y u
nanistandan geri 
gelmif. 

- Ne olacak 
azizim, tilkinin 
dönOp dolaııp 

geleceği kUrkçO 

dükkanıdır. 

Teskin 
Mak donald 

tahdidi teslibat 
konfe ranaın dakl 
kargaıalığı teskin 
etmit Ha .. Bey •• 

-Bu mllbim 
bir it mi, ken-

dine f6Yenlyona 

ıelıln de blzim 

evde kargaıalık 

çıkbiı zaman 

teskin etsin. 

Karıaı - Selma Hamm• •• 
••yorum. bu kadar yafll oldu
ju halde hala genç gllrOne 
blllyorı •• 

Ne gUzel . timdi bahar, 
Eğlenelim çocuklar; 
Göntil eğlence arar •• 
Salı aab salıverdim 

Komfu Havalar dUzeldt 
dOzelell çoluk çocuk fllyle bir 
gezmlye gldtp rahat bir nete• 
alamadımJ .. 

Ha••n Bey - Sen de azi
zim olmayacak ••Y lallyor•un. 
Hem çoluk çocuk gezmlye gide
cek, hem de rahat nete• mi 
alacaksın? 

Ha•an Bey - Na 9afıyoraun 

karıcııım, em ••nedir bu ı,ın 

ldm.tnlm yapıyor. 

P. O. H. a,. 

Aman Pire Yandım Senin Elinde-o 
--....-----~---

Ben una neyleyim bey zalim piro, Bir acaip hayvan file benziyor, 
Koymauın gözllme uykular ıire; Tohumunu inci gibi diziyor, 

l!ir gecede beıyüz yatak g·ezivor •• 
Yorganı açık koysam ıokulur, dolar.. y and1n pire yandım senin elinden .. 
Aman pire yandım ıenia elinden!.. Hasan Beyi •avenlerden A. Hilmi 

Amerika Ve Biz 
Amerika'da dolar ortadan elini eteğini çekince, medeniyette en 

fazla ilerledikleri iddia edilen Amerikalılar ilk insanlar aibi mliba· 
dele (trampa) uıulile aJıı yerit etmiye baıladılar.. Kumq alıp 
tereyağı Yeriyorlar, kadınlar aaçlarıaı keıtirmek için berbere bot 
para çantalarını bırakıyorlar, E•lne doktor çajıranlar Ylıite paraııoı 
yumurta il• 6dDyorlar •• 

Ötekiler ne iıe; fakat bu aonuncuya akhm ermedi. Biı burada 
bazan doktor Yizitelerinl evimizin tapuıile 6dediğimlz bir devirde 
Amerika doktorlarınm yumurtaya raıı olmalanoa ıaıtım. 

Eğer gOnUn birinde mllbadele uıulll bizde de tatbik edilecek 
oluraa evimize gelen bir kııım doktorlara, Ylzite Ocreti 
olarak •ereceğimiz en kOçllk ıey.. doktor haıtayı muayene 

Hasan Bey bağırdı: 
Han.m, Hanım fU bizim bah

çeyi biraz düzeltsene. 
- Nevar, niçin Hasan Bey? 

Romanyadan pr aJlltle 
gökyüzünden yere inen bir kıs 
gelmiı, belki bizm bahçeye ini
verir .. 

Lokantadan Çıkarke11 
Huan Bey lokantadan akı

yordu, garsonlardan birinin eline: 
- Bana bir yenice al. 
Diye bir lira ııkıthrdı. İki 

dakika sonra ıiıara ıeldL 
- labrit 1 .• 
Birkaç garaon birden HaHa 

Beyin . aigaraıına yakblar. 
- Paltomu!.. 
Garaonlardan biri eteğinden. 

öteki kolundan tuttu, Haaan Beye 
paltoyu glclirdilor .• 

Tam kapıdan diıarı çıkarken 
birçok garson birden yerlere ka
dar eğildiler. Haaaa Bey: 

- E, dedi, timdi aırHa geldi 
liranın llıtOndea artan aek1en 
kuruıu Yerin bakalım! •. 

Okunacak Kitap 
Kitap meraklıaı bir doıtu, 

Hasan Beye ktltllpaneıfni g3sterdl: 
- En llat aözdeld felsefi 

eaerlerdir. 
- lyi J.. 

- Onun albndakl g&zde on 
yedinci aara ait klAaik kitaplar 
Yar .. 

- Aııı 
- Daha alhndakl g&z Şeks-

pirln tiyatrolarile doludur .. 
- Nefis!.. 

- Onun altmdaklnde de ro-
matizim edebiyahnın ıaheaerlerl 
Yari •• 

Haaan Bey artık tabammll 
edemedi : 

- Peki amma aaıl ukunacalı 
kitapları ner$ye koyuyorsunuz?. 

Yine Gelmiş 
HHan Beyin evine bir dilenci 

geldL Ekmek ve yemek verdiler 
gitti. Ertesi gün tekrar geldi .• 
Kapıyı Haıan Bey açta •• 

Yine mi yemek lıtiyonun?. 
Hayır! 

- Öyleyse niye geldin .. 
- Aıçınızı deiiıtirn, memnun 

olmadım diye r 

- Eakl bir fizik mualllml bir tak kıvılcımla 

lalr treni yUrUlebJlmak lmklnını bulmuf·· 

ettikten aonra, kıaaca bir teıekkOr ve veda meraaimi yapıp, pılıyı 
parbyı toplayınca kendi eYimizden çıkmak Ye evimizi doktora bı
rakmaktır. 

- Cemly•ti Akv•mda •caba kadın azA 9ok 
mu? 

- Ondan evvel, ıapu ldarealnd• biriken ki· 
lttları yUrUtmJya lmkJn buı .. ydı ten• almazdı. 

Zaten fimdiye kadar, mite Ocretlerlnl apartmanlarla ödediğimiz, 
bazı defa g6rWmemif ı•Y dejil ki! Ne dersiniz? 

Haean Bey 

- Niye •ordun H•••n Bay ı .. 
- Hiç bir m•••l•d• dojru dUrU•t anıa,amı· 

yarlar da. 



Bahı-ame• 

KIZIL 

- Dopadur. Fakat bir erk• 
lla bir kadana laalia clo.t ollnuı 
lçia ODUD... J>Olbwdaa daha faz
la bir .. , oı .... icap eder. T .. 
biat b61le emrediyor-

- Anlamadım, OgaataL. 
- Belki anlamak iatemlyor-

....ı.. Hfll• J•• bakıp durayor
aa. Orada da bir .. k biklytlll 
,uiJaJ 

Bu lllı. AdoaW ...- ldro-
4ittir. fakat Adoaia A&oditl 
•YIDeamİfl Y... ......... .. 
01unlanaa cllflln ...... 

Bakı...a. ilah.. OllG okfayor, 
lftlyor, fakat Acloaia oaa.reclde
di)'or. Nihayet illba kıurak haa
prini kaldan7or ft OM Y1111Dak 
latiJOl'e 

- Hayır! declüD. Gerçi bea 
WkayeaiD ••- bİmi1orum. 
Fakat Bllae Acloaili Yarmak w .. 
•1di, laaaçed .ı ... delil. 
..... aLrdl. 

-- ...... A:.ı.t ....... 
AclonW -• ımr'r..tdenlt 
lldlrmlllllr· Bananla ._.ber 
lllla.,S reddetmek Jaahtbr. 
A.- ,..bbl, ...... d. ...... .................. ..,.. 
•• , .. oı.,.-k--.? 

- Siz. dolt olmak, •--• 
...... kadar ......... .... 
l*lmll almıyor mırım1 

- O Wcle doadap..11111 
tlJlece mllblrliyeliml 

......... , ............. 111 
,.ıaclea ...... 4-taldarma 
mblbfb. 

Tam ba daldkı .. , odanıa 

kapılan apldn, .......... ..... 

-~-~- ...... Stanoldm pdf. Keadlll, tl•maa 

. 
mace11aları 

vardıjım amaa 
bataaı nna aeler --~., 
duyduma 

- Kalk.. kı,et. itilkl bit 
et.ha mllsaade iftt•ı... odama 
ıırec• olur.an ild ~. hem 
memail,e&nden, .... kllellktea 
oı....ı Arblc ~ 
komandanuaa da ~ ••irler 
•ereaıiyecek miyfjt? 8al n 
kadar luwıit ,.., ...... bik
bm. Aadqılan Jr .... ~._,..,. 
~ ~- 9"'NIJllllP 

-'tfrfJon 
..--, -.._z; 1,.tderle, ,~ .. Mb 

-. .. ...., lraa!daiij 
•etinlildwi ........ . ........ 
Jaamclma ıecerek aara7aa traça
... archa " Martinayı buJ. 
dma. Bana •da: 

lmparatoriça yine ..... lnelle
rlal laediye etti mi? 

- Hayır Martlna. 
- 8-ıl •· Onlarm kolaa-

lan .,....... ıeliyor. lmparate-
~- Mtaa incileri .,,. .,,. 
ta•ttr -...... Seade ele o kolaa 
ftl'. Her bald4 lmparatoriçaım 
llvantalan• ~madan JL Bio 
lim biriııll1ı de oDfara dokunac&k 
oluna, dayak ıer n llllriltlr. 
Fakat ıeDİD tibl Wr bmuc:laaa 

fttl 

lt•anta lruDumad11& Fakat sa
ray odaluuna ••pli llaatal ... 
8IJf. IWllı .. kdE l•r arldanma ... 

- ........ kOW. claU 

Hergün 
Yt11aına 
S.W,,lllliizi 
Yllueltelinı 

- Eminim, Aslan! Sana 101-
ı.r aplı,or, bir bilıea. Fakat l>u 
yoD• maam ea yiiksek meYkllere 
gltDrdBjt ıibi baza meıara da 
gltlrllr. 

- Dogruaau istenen, bu 81-
._ .... -..-aa ,.. ...... 
clarl 

- Aıtds. Allalla•marladılc. 
Ben yolculuk bas rhjile •euul 
olacıjtml 

- Selımetlel Fakat Hbclar 
blacak11UUZ? 

- TAKViM == 
8la BALI S.. 
aı aı llART •• aa~ - -Aıül .. ... 

21 • akade 1351 • ... • -- ' 

pjb ıuratb, hileklr t.1118, bir 
adaaHL. Daha clojraau •ir Jmem 
~ idL Bqamr yerlere kaclU 
91ilerelc hM:Mik Wr ...ıe haber ("'!il~,..---..--• 
ftl'dir 

- .... ---·" liıiapdoriçayı hklipdarl Tayla ettiiiab .akit 
lullt• •tmittir, o,... 

~ doaaamu•aaa 
aahit, kOçlik ııbit •e nefer 
mewcuda 91 bia kqiden ibarettir. 
Bunun 10 binini ıablt ~ 
leflcil eder. 

Şana ela l&yll,.U•W S! 
bahri7e alteh•"""•n 
aıWdvıma 11loı• a en 1& am 
............. remileri old• 
t-u .a,ı..elc huuaunda ittifak 
etmekt.&rler. Bilıla lnsiJia clO
naamaanada ..,,..,P ı•mill ola
nk mllthlt topları ihtin ect.ia 
o• b.. parsa bl,ak ,..W 
••dır • 

Bunlardan bir ..._ ...... 
diritaotlatchr. Kroftllr ftlOiİI 41 

MnllD e••.,...t" 
teclıizat ile buenmiıtir. Sür' atlerl 
Y• mulcanaaetlerile metbar .ı. 
.... torpile ................. 
el ..... 7• rabmlle ifade .. ............ ----· IJ;;al M hMl•dtr ..wı de 
81 ................... .. 
Aynta 8 ta11are ı•mW -we 
miktar da dijer yaTdamca ıoe&a .. 
ler yardır. Doaanmanm umumi 
,. .... 211 parça ...... u ... 
mi ••c:mi 1,081,791 toadİlt. 
ş.-. haber ...... ki 
~ .............. .... 
do........ln& ·La1e11eı-.ı.\~ 
kaç yeni harp ı•miai daha IYve 

Mümeuilesiı BR~GlTl'E HIUI 
w Budapetthia RODI 

SANDORÇpawllliııfriua. ... 
AHSEN LUPEI 

LIYONlı. •• JOHll BARRYllWI 
.._ ................... ..-. 



9 Sıyfa JON POSTA 

-
İTTiBAT VE TERAKKİ 

Her lınkkı mahfuz dur. N•11l doJda ? •• 

.......................... -~ ..... Naıl Y a,adı?. 
Tt.frika No. 99 Naıl Ôldil. ?-

M .. ftüye Eyi Bakarsanız Rütbe Ve 
Nişanla Taltifniz Muhakkaktır 

Eğer Muıtafa fendi uıdurulm • 
yacak olursa, halkın his iy bnda 
eemiy t aleyhinde bir cereyan bu
ıule gc1eceğl ve Şemıi pqamn 

ıelmesl üzerine de rtık cemiyetin 
bllsbOtnn p rtiyi g ybedeceği an· 
la~hyordu. 

Niyazi Beyin d ğa ~ıkmnaUo 
bir emri Taki karşı md kalan 
cemiyet; blltlla aelAmetl, ancak 
mukavemette buluyor.. Şerefli 
bir ölümle nlhay t bulnıalt: ibU.. 
mail olan mücadeleye filen gt. 
ritmek zamanının geldiğine lılik· 
mediyordu. Vilayet heyeti mer• 
kcıiyeıl, derhal içtima elti. 
Hararetli bir müzakereden ı;onra 
MJstafa Efendinin idamına karar 
Yerildi. Bu müzakerenin erteal 
günü Mustafa Efendi t kip edıl• 
di. Karar, tatbik edilmek iste
nildi. Fakat, at lan müteaddit 
kurşunlardan hiçbiri isabet et• 
modi .. Mustafa E endi, hiç limit 
etmediği bu s.ıfü sttan yakasını 

kurtarır kurtarmaz, ertesi sabah 
tirene bindi. Canını kurtarmak 
için; Selanik tar;kilo lstsnbula 
hareket etti. 

Fakat, h yeti merkeziyo, onu 
knçırmak istemiyor, bu müfsit 
hocayı mutlakıı tepelemek su· 
retilo emsaline bir ibret dersi 
vernıek istiyordu. 

Buna binaen, vaziy t derhal 
Sclioiktold uıerke:d umumiye 
bild:rildi. Hocanın lstanbula 
kaçmasına meydan 1'4'riloıemesl 
Ye idam hükmünün, S Ianikte 
icra olun1Da11 rica edildi. 

Mu:daf a Efendi, Sellniğo 
i'eldi. Geceyi (Kol:>mbo) otelindo 
geçirdi. Ert si sabah, istasyona 
ritmek için tam kapıdan ~ıkar· 
ken üç zabitlo karıılaştı. Oalln· 
deki zabitin eli, birdenbire yu• 
karı kalktı. Biribirhıi mliteakip, 
beı el ail~h patladı. 

- Ümmeti Muhammet.. Can 
kurtaran yok mu? Bu zalimler, 
boni katlodiyorlar .. 

Diye bağıran nlay mUftlsi 
Mustafa Ef. , yüzü til yere yu· 
varlandı. 

Si Ahı atan, (MUIAzim Yakup 
Cemil Bey) [ l] di. Kurşunlardan 

{1) Y.\ up Con.il Bey, umuuıt h w 
bin ıoıılarrnn d ğrıı, .kurıuııa d ıi1· 
mek ıurotilo ida ın edi lmiıtir. Sırası 
gelince bit mosalo 1in de lıüttln gizli 
~nıı:ıtı crı • 1\1, lorli ı q, ıı. tir. 
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YHnıl.. Myaat, Havadla H Halk 
ıaıeteıl 

ldare: lt1tanbult Eakf Zaptlyea 
't.ıı.talte,mı ıokağı 25· 

Telefon ı letanbul • 20203 
Posta kutuıuı lıtanbul • 74t 
Telgrafı lıtanbul 80NPO&TA 

ABONE FIATI 
T0RKIYE ECNEBi 
t 400 Kr. t Sen• 
700 " e Ay 
•oo .. a " 
U50 ., t " 

titOKr 
1400 • 
800 .. 

300 " 

Gelen evrak u rl v•rllmea 
j ll&nl:.ı.rda.ıı mes'uliyet ahnm11 
aenp için mektup! ara (6) turvıhı.k 

ı Gul ili.nal llz1mdır. 

ı
' Adrca 4eğiıtirllmtıal (20) kmuıtuı. 

GaHtemlado çık•o rHlm q rant.,.. 

1 

laUtüa la.aklan mahfu H •&nleatq 
ıalttlr. 

C mt t erk8ntn cm bazılarının, SetAnlk civarında, H r ç 
t pu lnd bir kır filence ı. 
t • Mit t ŞUkrü Bey 2 • Tn!at Bey 3 • GaUp Bey 4 • P l'riçll 
do~tor Ahmot Emin uey 6 • S ıanı~ ldaıdl mektebi mUdUrU Faik 
6ey 6 - M21ny ı z'lld Raflk B Y ( Merh.am) 7 • Telgraf mUdUrU 
Hamdi B y 8. (Yerde yaton, va ba ına avucuna ka,-mu• ol • ) 

mUl~zım, •small C nbulat Bay 
(Yıılnız bir tek kopyeıi, bfr doktor arkada,ımı:tda bulıınaa 
bu rcamto de nıık!l ve lktibaa hakkı tam:1men mahfuzdur) 

Dç tane i hedef11 isabet etmiş, ı diseden de bahsederek bir an 
hocanın vilcudil llç yerinden evvel avdetle rine izin istiyorlardı. 
delinmişti. O esnada o civarda Paşaların bu telaşına hiçbir 
bulunanlar, okadar korkmuşlardı m na veremiyen Abdil lıamit. 
ki otelin kapısı önilnde, bunlardan da filphe etmiş; Zap-, . 
kanlar içinde yatan, hoca· bye Nazırı varıtnsile tedarik 
mn yan na bir müddet yak· ettiği Hacı Hakkı ve Şunyp 
laıamnmışlardı... Biraı sonra isminda iki hafiyeyi Selfhıiğo 
zabıta memurları geldi, Mustafa göndermişti. Bu ,,iki adam da 
efendi bir sedyeye konul;ırak gizlic Selaniğe gelmiş, Beyazkulo 
belediye hastane ine nakledildi. civarında bir Mu&evi evine p.an .. 

Hadise, mühimdi. Bir loda, siyon olarak yeıleımişlerdi. Al-
blltiln Selanik'te bUyilk bir he4 dıkları talimata nıtzaran kimseye 
yecan husule geldi. Re.anıl ma• sezdirmeden gerek tahkik heyeti 
kamlar biribirino giriyor, Mahir vo gerek Cemiyet erkAnı hak· 
Paşa ile arkadaşları odalarına kında tah'·ikata giriıeceklor ve 
çekilmi,, vaziyeti rn iıakere edi- hergUnkll meıııailorİıJi lstanbula 
yorlardı. Zaten ksç gtindenberi bildireceklerdi, 
korku ve endişe içinde ~ulunan Fakat buDlar, tamamen buda• 
paıalar, Niyazi Beyin dağa çık· laca hareket ediyor; hiçbir ibtf. 
maıı Uzerine lıtanbula aldırıl• yata lüzum görmeden, Cemiyet 

bakkmda maU~mat toplamıya 
maları için çektikleri telgrafa çahşıyorlardL. Tabiidir k~ Merkezi 
ceYap alamamaktan mütevellit Umumi, bunu da çarçabuk haber 
bir intizar içinde kıvranıyorla.... almıştL Bunlara da bir dert 
ken, bu bAdisenin vukuu onları vermek ye artık sersemlemiş 
bUtiln blltün şaşırtmış, korku vıe olan hükumet kuvvetlerine bir 
teliş1arım artırmıştı... İtimatlarını darbe daha ~odirınek icap ediyor-
kazanmış otan otel garsonu du. Buna buıaen, Hacı Hakkı ila 
Anastab't n başka hiç kimse• Şuayp, taraıs?t altına alının ılar: 
nin odalarma tekarrüp ettiril- kendilerine bıssettMlmeden taki· 
memesi hakkında, merdiven ba· be başlanmışlardı. 
şmda ıiluhla nöbet bekliyea top· Hastaneye nakledilen Mustafa 
çu neferlerine kat'i emirler Efendi, ölme~iıti. Büyllk bir 
vermişlerdi. Tekrar fstanbula dikkatle todavı ediliyor, hergün, 
telgraf çekivorlar, bu kanlı hA· Müfettişi Umumllikteo, Ordu 

Fransa 
™ MUşiriyctindeo, Tahkik Heyeti 

tarafındau adam g8odorilerek ne 
vaziyette olduğu ıorduruluyordu. 

Ve Almanya 
Berabere Kaldı 

Berlin, 21 (Huıuısi) - Fran• 
ıa • Alınanya Milli akımları ara• 
tnnda yapılan futbol maçı 3 • 3 
beraberlikle neticelenmiştir. Maçta 
Prusya Maarif Nazın, Fransız 
ıefiri ve sefaret erkim ba&ır bu
lunmuılardır. hk devrede Alman 
takımı 2, Fransıı takımı 1 gol 

atmıştır. 

Mustafa E~endl, kendisine göa
terilen lbtımaından · memnundu. 
Hastane mUdil!ll Mitbat Şükrü 
Beye kartı derın bir minnettarlık 
bi1aediyor, Tahkik Heyeti tara· 
f ,odan herg Un ziyaretine gCSnda-
rilen Gergllklll Kaymakam Fehim 
Beye daima bu minnettarbğını 
ıiS!•IUyordu. F_ehlrn Bey de, bu 
insani barakotınden dolayı Mitbat 
ŞlikrU Bey• memnuniyet beyan 
ediyorı 

(Arkası var) 

İPEK i Ş 
BAYRAM MÜNASEBETILE BiR 

SÜRPRiZ HAZIRLIYOR 
lpeklş mağazalarında Bayram mOnasebetilo bir sUrpriz 

baı.ırlanmakta olduğu haber ahnmııtır. Hanımlar araıında heyecan 
uyandıracağı a8ylenen bu sürprizin ma!ıiyeti henllz anlatılamamıştır. 
lpekiş mağazalarmda bu huıuıta ketumiyet muhaf ua edilmektedir. 

Mart 21 

• 
Avrupa Siyaseti için Yen 

Bir ittifak Yapılıyor 
( Bat tarafı l ir. ci aayfada. ) 

~akya, Romanya, Y oguılaYya 
hükikmctleri ilo Lehistan' dır. 

İki Baıvekilin mutabık kaldık
tan yoni esaslardan biri <le fÖylc 
lz.ıah edilmektedir: balya başvekili 
Almanya nezdinde te,ebbiiste 
buluoac.ak vo Hitl ri .daha mute
dil bir siyaset takibi hususunda 
ikna edecektir. Fakat diğer ta
raftan ltalya ilo Fransa erasmda 
da, Almanya'nm haberi olmadan 
yeni bir anlaşma için çalışıldığı 
hakkmda çıkan bir haber Roma:. 
daki Alman ıiyasl mahafilini en· 
dişeyo dUşUrmiiıtUr. 

Bu aebeplo Alman Başvekili 
Hitlerin yakında Roma'ya gelerek 
M. Muıolini'yi ziyaret ed~ceği 
uber verilmektedir • 

CJddl Tetb!r Llzıml 
Pariı 21 (HU8usi) - Roma' dan 

alınan aon hab rlcrc göre M. 
Makdonald Parls :ziraretind• 
Frans z diplomnttarilo görüşürken 
bilhassa Franıamo il.Ahları azalt· 
ma meselesind ciddi tedbirler 
alması lazım geldiğini ileri aUre
cektir. 

Fransız Başvekili M. O::ılady~ 

dUıı Ronıadald Fransız sefirini 
telefon başına çağırmış ve kendi· 
sile uzun müddet görfişmUştnr. 

F racsız siyasi mabafilindc Roma 
mUliikatları hakkındaki endişeler 
gizlenmemektedir. 

Her Şayi Anlııtacaljrz1 
Paris 21 (Hususi) - M. Mak

donalt ile lngiliz Hariciye Nazın 
Sir Con Siman bu sabah buraya 
geldiler. M. Makdoııald demiştir
ki: "Bugün Fransız Başvekili 
M. Dalııdye ile g5rllşerek Roma' da 
M. Musolini ile yaptığ mrz millA· 
katların bUllln safhalarmı kendi· 
ıina anlatacağım. Bu ıuretla 
Fransa, kat'ı bir karar Yermek 
için lizım gelen maldmata sahip 
bulunmuı olacakt r .• 

- M. Makdonald bntnn dOnya· 
nın iıtiraki olmaksızın sulh yo
lunda bir anlaıma yapılmau im
kAoııı olduğunu da aöylemiıtir. 

Franaızl•r Klzd: 
Paria 20 Franıız gazeteleri 

Roma mnkAlemelerino ait tafıilAta 
derin bir ihtiyat kaydilo neşret• 
mektedir. Gazeteler dört bilyfik 

devlet ittifakı projesinin Fraııs 
tarafından kabul edilemiyece 
bir mesele otduğur.u, çUnk 
Ft'ansa'nan L•histan •e kUçU 
itil!f devletlerile yapmı;, olduv 
ittifaklardan vaı ıeçemiyoceğin 
yazdıktan şonra diyorlar ki: 

" M. Musolini'nin asıl maksad 
Avrupa,da erazi değişiklikle 
yapmak, f'ransa'yı yalnız ve tecri 
edilmiş bir vaziyette bırakmaktır 
Ayni zamanda muahedelerin tad' 
lini lstiyen devlet1ere de telılikel 
ve geniş bir hürriyet :vermektedir. 

Bu muh:'eaları ileri sfire 
gazeteler Hitf er iktid ... r mevk:io.d 
bulundukça Almanya ile Fransa 
nm aulaşamıyacağuıı vo Roma'da 
takarrür e .. ien projenin tatbi 
sahasına uln~ması imkanlarını 
mevcut olmadığım da ileri sUrU• 
yorlar. 

logmzıer Memnun 
Londra 20 - lngili.t gazete

leri, Roma mülAkatlarını umumi-
yetle mllsait bir surette karşıla• 
maktadırlar. 

merlk •ya geRnce 
Vaşi ıgto 20 - Resmi nıa

hafil, 4 devlet misakı prensibini 
gayet müsait bir ı;urette ·arşıla• 

mışhr. 

Roma, 20 M. Makdcnnlt 
ve Sir Con Simon Papa tarafın· 
dan lr:abul edilmişlerdir. 

Franoonın Bir T kzlbl 
Paris. 20- B~veka et dairesi, 

Fransa i e So yet Rusya nra mda 
aakeri bir ittifak aktcdilmiş v 
Fransnnm Rusyaya askeri bir 
heyet gendermiş olduğuna dair 
olan şayiaları tekzip etmektedir. 

Fakat M kda ı.lt Dly r ki 
Rom3, 20 - M. M.ıkdonald 

gazetecilere beyarıatmda bir rtilAf 
yapıldığı haberini tekzip etrniş ve 
demiştir ki: " Bizim bütilo düşün· 
cemiz alAkadar billlin :milletler 
arasında bir anlqma imkanına 
yol açmaktır.,, 

Roma, 20 - M. Makdonald 
Ye M. MuıuJini arasındaki görüş-
meler hakkında neıredilen resmi 
bir teb1iğdc ezctımle deniliyor kiı 
" iki Başvekil uzun bir sulh ten ini 
için Uç garp devleti arasmda bir 
anlaşma husuli gibi en mühim 
alyaıl meseleler hakkında bazır-
lanan itilaf projesini tetkik et
miştir." 

··t····~····i········f:i'""''i:i'~·c:;······i····'ı;."''~ 
.................... ~·······························~·.1... 

ı ı 
21 ~ıart Sah 

lstaobut - (1~00 m) 16 Makbule 
H., 18.45 Orkoatra, 19.80 Fr. derı 
ıilcrlemit olanlara), 20 Hikmet Rıza 
B., 20.45 Hafız Ahmet B., 21,SO Ni
met Va' it B., 22 gramofon, ııjana ve 
borsa haberi ıa.at ayarı . 

Ankara - (15i.l8 m.) 12.SO • 13.SO 
Ankarapalas Orkestrası, 18 Orkee· 
tra, Ouvorture Le Gatife de Bağ' at 
Fantaleio Man'>n Fantaiele Pau de 
d'amoure, 18.4-0 gramofon, 19.IO Vi· 
yoloncel lı:onHrl (Edip B. tarafından), 
19.40 gramofon, 2l}.1-0 ajanı haberl ... 

22 Mart Çarsamba 
Var4o•a - (14H m.) ı .. 1. pllk, 

17 pi k, ıs plflk, Hl.25 hafıf ı ıısıkt, 
masalıaba, 2 1 ilkbah lr kon er· ffiacb 
Linke, S ndfng), 22.Si> konser, s.s:İ 
caz, 23.40 Je ı er Ll Piı u-dsky H. Rum"' 
ca bir konferans 24 eıız. 

Pe,te - (55a ın . ı 18 caı ııı ısl• 
khıi, konuomalar, 20.:ıo Johan ı Stnt· 
ass'un cg6CO kuou~ l Jedermau-ı) ope
reti, m<.ıteakıbea ~ ·gan nıus. ki:;i. 

:Münib - (53:! nı.) ;a Radyo Or 
keıtra ı, konuımalır, 2:!?.35 Qd l musi· 
kisi (Scbarrer, 'fschaikowsky), 28,fO 
haberler, 23,~5 gece musikisi. 

VJ711Da - (517 m.) 18 çay kon• rl 'rO bava raporv. 
Varıova - (1412 m.) 

21.!?5 halk konseri, 

2l ıarkı, ıerl, 19.30 konu9malar, ~1 karıtık 
ne,rJyat, konuıma. 22.55 R odolf Pek• 

!S. U daDI min id.ııresfnde gece konaorı Bi7:1t, 
havaları. 

Peıto - (5~0 m.) 20 konferans, 
20,80 Çıgan Orkestrası, 21.30 Karus 
iamiode bir mu&lklli komedi, 28.20 
piyr.rıo. 

MGnlh - (?IS! m.) 22.26 piyano 
lı:onBerJ, fS m ubteUf mttllkatlar. 

Viyana - (517 m.) 20,40 halk 
konseri, 1:0.15 bir komedi. 22.80 
Jılistinget'lo lıte ııarta 1ıimli bir 
revtıstl. 

Roma - (441 m.) 21 musahabe 
ve gramofon, 21,4G muhtelit konser, 
22.80 komedi. 

Prag - (488 m.) 20 kilise han-
Iım, L0.10 Brüoo'dan D&kll, 21.10 

Dvorak. Gluk, Schuhert vs,). 
1\UIAao • Todao - Florenaıa 

18 ıarkılar, 20 plAk, korıu9nıalar, 
f0.26 haburlor, plA.<, 20.85 kah' e mtl" 
ıiklıl, 21. 85 piyee, nıllteak1beıı radyo 
orkoitrıuıı. 

Prağ - (487 m .) 20,25 p ft.k ile 
caz muslkisl, ı?0.65 Prııg 9ar . ıcılan· 
lllD kOll5erl 1 21.25 • TiomantiK Ç :t lOİID• 
11 ptves. 

BOkreş - ($94 m.) 1 l p !ik., 
14 pl!l.k, 18 Radyo Orkestrası, l!>.30 
keza, 21 'fener ıa.rkıcı V asil 'ıı in tı· 
tirakilo konser (Rchu Lort, li z t), 
21, 25 pi} ano (Bach, Chop. ), ~- 10 
keman (Kro !er). 2ı.35 CJZ, 

Broslau - (~2~ ııı.) -O l .J lıafıf 
piyano konseri. 

Bükret - (394 
Senfoni. 

noıoli musild, konuomuh r. ~2. 15 eski 
m.) '·rkı, 21.20 da. ıslar, 23.tlO haberler. 2: . -5 Bcr

liIJ'dorı c:ız . 
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İSTANBDLDA: 
1 Bir ÖIUnUn Hlt1ra Defterinden 1 

iNGİLİZ CASUSLARI 

Kara Bir Işıkla Yanan Şeytani 
Gözleri Açılıp Kapanıyordu 
-43-

Bu •uretle mukabele •• tek-
Hfaiılik g6ıteriıim K... Beyi 
memnun etti. 

Greta: 
- Bu gece ıade Ye tenha 

bir eğlence yeri intihap etaek 
dedL 

K ... Bey: 
- Temlı Ye en gtlzel eğlence 

yeri Y euiıehlrde açılan güzel 
bir yer var. MUıterial de hem u 
hem çok kibar .. 

Greta: 
- Danı Yar mı? 
- Oodan ıonra bqlıyor. Kl-

tGk ve ılir1llt0allz birde cubancb 
yar. 

Bem 
- PekalA.. Ana edlyorlalllS 

ila rece orada eğlenelim. 
Greta mantoaunu ıeym•k için 

odam•za çıkarken bea ona refa
kat ettim. Odada: 

- Madam dedim. S... S.1 
ltu rece gelmlyecek mi? 

- Muhakkak ıelecetlnl 11,. 
ledL Gelirıe bizi bulamu. Blru 
lauret çebia, daha iyidir. 

* Y Hifehrla Klçlk aile ban 
ddden zarif, temlı Ye mllkemmel 
bir rerdL Gllrtllt8dea azade bir 
mua1a oturduk. K... Der nla 
içmek için 1Rar ecli1orda. Greta 
.. mpaaJ•JI tM'cih ettL 

Zengin bir aofra buırlaacll. 
Bqbqa •erdik. Patla1u .... 
panyalardaa aeı'• alayordalr. 
K... Bey içtikçe Gretaya meyllal 
artırıyor, kendiainl aptecleml1 .. 
cek kadar ·oluyordu. 

Cazbant l>•tlach. ortada bir 
iki çiftten baıka kime d6aml-
7ordu. K.. Bey, Gretanıa ıOaDae 
bakıyordu. Birlikte dansa kalk
blar. Gretama çok ahenktar, çok 
kavrak hareketlerine batlauan 
K... Beyin çok abeakals, kaba 
hareketleri gtllGnç bir mamara 
halini alıyordu. Kı.. f ... 
lalarla ayağana banlmuma n ba 
danıtan fevkallde nhataıa kal
maıına rağmen Greta a .. 'ulnl 
muhafaza ediyor, K.. fibl tak
rak, cana yakua lfvelerile bll1l
lftyordu. 

Danı ederken K.. Beyin, Gr .. 
tamn 111erlrıe 6yle ıakil bir yu
lanıp Yardı ki.. Cuuı kadan 
bütlla bunlara bir mukabele 
ıhteriyor Ye mltemadiyen ko
nu9uyorlardL 

Sa:tt N1 b1rfl ~oi-.. u h"r~111n 

Re•lm Talıllll Kapon• 

fablaUnfll Cllfenmek f1U7onaaıa 

reamhıhl a a4ea tapoıa Ilı Mı· 
likte ıoadtrllıla. Rumlnlı 11raı• 

&lbldlr Y9 ı.ctı ecWıaea. 

Ielm, mnlek 
veya 1ao'att 

.Salundup 
memleke& 

1 

çıktık K.. Beyi evine bıraktak. 
Biz de evimize döndOk .. 

- Bir muwaffaldyetiais nr 
mı? Madam. 

- Elbette •• 
- Ôğreodiklerinid bana da 

eöylemeliıioiz!. 

- Tabii, timdi ıia yaıacak
ıınız. Malftmatımııı hemen latan
bula bildireceğiz. 

Maıanan batına oturdum. Ra
bataızlıtıma mebni bugOD mllf
tereken mntealıhitlik yapacağl
mur ldmaelerle temuta bulunama
chtımı, aynı zamanda bqka para 
kuandaracak itler içinde çahr 
makta olduğumu Ye aaire ıibi 
birtakım ıeyler yazdıktan, tuib 
ile imzayı da koyduktan ıoara, 
alba uçlu kalemi, caıualann 
eararengiı m0rekk3bine babrdım, 
Gretayaı 

- S3yleyiniz, dedim 
O memleketin hayabnı allka

kadar eden ıeyler &jretmiftl o 
ı3ylDyor, fakat ben elimde altın 
uçla kalem yumadan 18ıllne 
bakıyordum. Hayretle 10rdumı 

- Ba llylecliiiaiz rakamlar 
muhakkak doğra mudur? Hiçbir 
.. ,. anutmadıj'lnııa kallmisinis? 

- Hafaıama kat'I bir ltima-

Eskişehir de 
Büyük Bir Kayıp 

Eıkiıehir ( Huaual ) - BlltOn 
1 akftehir balkı, Temyiı mahkem .. 
1tınin kıymetli erklnından Semih 
Beyia &lllmile elemlidir. Gooç 
yqmda airdiğl Adliye mealekin
de çalıtkanlığlaa ye bilgisine da
yanarak derece derece ilerliyen 
Semih Be1 T emyls mahkemeal 
birinci ceza dllireai reisliğine ka
dar y6kıeJmiftL Semih Bey ge
çen porıembo atin& k•dp ıekte
ıinden ani olarak vefat etmiıtlr. 
Yalnıı meslek arkadqlarını değil 
bUttın Eıkiıehlrlilerl kendiane 
candan bir ıevgi ile bajlayan 
Semih Beye parlak bir cenaze 
resmi tertip edilmif, mevdiklerlnia 
elile ebedi metfeai~e terk edil
mittir. Gnnderdiğim resimler c .. 
naıe meraılminden iki intibadır. 

KDtahya Fırka Kongresi 
KtUahya, 18 - iki gtlndeaberi 

toplaRmakta elan Cilmburiyet 
Halk Fırlt.aat Vil&yet kGBgreml 
• a•c• muaiaiui ~" ~· 
yeni idare be)'•tinl Hçerek dttid· 
mqbr 

dım Yar. Ba kadar mlllalm l»lr 
ıeyl unutmamın imklm var mı? 

- O halde baDlart da biuat 
latanbula ıidince, lllaamu Yana 
bizzat a&zleriz. 

- Buradan yumak ilam, 
vazifemfı malGmabmı11 umaaıa
da bildirmektir. 

- Madam, acele edlyonanm. 
l.tanbalda Miater Corc ile konu.
tuğumuz zaman bu menua da 
temu ettimdi. Filhakika bu bap
taki maUimabnızı baıka dewletln 
cuualara ağrenecejine, kendileri 
öğrenmek lıtediler. Fakat b6yle 
acele tedbirsizlikle dejiL Bizzat 
gittiğiniz uman, mal6mabDıza 
bildiriralniz. 

Gretanın yozn bir anda birkaç 
renk değiıtirdL Ezeli bir kara 
•tıkla yanan kDçllk Ye p,ıanl 
16ılerinl11 kap•kları, elektrik 
cereyanına tutulmuı gibi ıllratle 
aç.lrp kapanıyordu. 

M. Kalifadiı ile mabremane 
tema•larındaa haberdar oldufumu 
Greta ancak bu anda CSjTenmiı 
oluyordu. Bu ıqlanlık Ye bu 
uabl buhran birkaç dakika 
denm etti. Biru ıDkCia bulunca 
beni tatmin etmek mecburiyetini 
duyda. 

(Arkatt -.ar) 
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BORSASI 
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Paralar ( eatıı ı 

,,...,. 
1 dolar •tr. Fr ..... 

21 llret 
• fr. Belçika 
20 ••hml 
.... inlere 
20 left 
1 flerla 

kurut 

7311,-
211,00 
ııu,oo 

218.-
11'900 
25,50 --26,00 
I&,-

20 kur .. 
l ttlln A.-
1 peseta 
1 ıı.rll 
ı dotl 

1 Peaıl 
20 ı., 
20 dinar 

1 ç.r ..... 

turu, -120,-
21,00 
17.-
eo.oo 
H,00 
I0,-
23.-
15.-
-.-

Çekler 
ı... .. 728,50 

"". ,. .. 0.475753 
Pule 12,03 
1111 ... t,19'J5 
Brlkael 3,38rıO 

Atı.a 11,4325 
Ceıanr• Z.44373 
&ofJ'• el.72 
Atutvcla• • 1,1723 

Hlue 

L•r" 
it Baak.(Nama) 1 15 

(Htmlle) 11,-
: CMlleaa a) 116,-

Praı 15.91 
vı,. ••• 4,2425 
Madrlt 5,."725 
Berll:1 .... 
VarıOYa 4,2085 
Pqte 3,8dU 
Blkr .. 79,72 
Belsrat 34,83 
MHıeova 109'l.,Z 

eenaUerJ 

Lira -Aıaadolu" ıoov. 37,50 
Şark D. Y. • 48,:U 
ı.t. Tramvaı ~113() 
Oakld• au 11,ot 
Terkoa 37,00 

0amanlı Baak. 35,
Se' IDlk .. 5,95 
ŞirkeU HaJrlJ9 15,00 
HaJl9 0,00 HHaıast 
Anadolu1'60V. ~ Telefo11 

• 9'.fıO P. 23,60 Bomontl 
Eehllm ve Tahvlllt 

Vra 
l.tıkrut DahUI 16.00 
OGym.a Mu. 59.50 
GlmrDlıı 8,50 
Saydl mahl 8,60 
Bejclat tertip 1 ~ 

.. • il 11.15 

BORSA 

Reji 
Tl'amY•J' 
a.htıra 

Oa11Gclar .. 
Terkoa 
Elektrik 

HARiCI 

Lfra -4,40 
4IR 

18,70 
170,
fl,.JO . -.-

Tahvllat • Me•kOkal 

Lira 

1&11. Altaaa 935,QO 
.... • 10,50 
fr. • 8,42 
Rıaa • Jo.&& 
Mecldlp 33,00 
Banknot (0.. B.) 228 
Kalın boılblrllk alb11 

t G&mh11rl1cıtı 46,2l 
lAıda, 46,2,; 
...._, "'2J 

J .. lra 
..... , 48,00 
( V ahili 48,25 
ince bqlbtrllll ahıa 

CCbhwı.Jet 1 ~ıl 
(HaautJ M'mala bll10J 
(Rqat) • -.~ 
( vahit, • 'ıt.4141 
...., Kr.F .. 1811189, 
• • • ıYOJ 105,c>J 
• 11 • UUI "8.5Q 

(9» Y-tldta at..nt«ı.ı: ....... •t1...te ............ 
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Anadolu Ajansında Bir 
Küşat Resmi Yapıldı 

Ajans Yeni Makineler Getirtti 

Dilnlcil U,.I rwınlıuJ.11 lir intl6a • ,.,., ııuılclula 
Anadolu ajanııma ıehrlmiz- ıurlarile açılcb, bu mlhauebetle 

deki merkezinde din çok faydalı Yerilen izahat dinlealldl. Açılma 
" hayarlı bir it mllauebetile bir resmini bizzat Ajıuuıa amua mil-
açılma resmi yapıldL Ajana mil- dUrll Muyaffak Be1 7aph, yeni 
dDrltığll Amapa ile telgraf ıerYI.. maldaeleria lfleme ıeklllerlle 
lerinin tam url bir tekilde yapal- faydalarını anlatb. MuYaffak S.. 
maaı için fedaklrhfl g8ıe aldır- Jln Yerdiği izahattan anlaclak ki 
mq ve yepyeul makineler getirt- eskiden Anadolu Ajanıı gllnde 
mit. bu makineleri salonlardan en çok 1500 kelimelik telgraf 
birine J•rleıtirmiıtir. lıte dDn alıyordu. Yeni maklaeler ıay .. 
bu 1enl daire botun matbuat ade ba miktar baglba alb w.. 
erkAmaıa, Amapa ajanalaranın kadar çıkacak Ye muhaberat daha 
pbrimizdeld mllmttulllerinln hu- ıUr'atU bir tekilde ıaptedllecektir. 

Seri Halinde Soygunculuk 
( Ba9tarafl ı inot eayfada ) 

makamlara mektuplar glnderilmlt 
•• bu mektuplarda bua ıırlar 
lfıa edilmiıtir. Tahkikat ile me .. 
pi olm r .. ml makam, bu mek· 
tuplarda yapalan lbbarlann re. 
lnOaden uıak tutulmayacak kadu 
mllhim olduiu kanaatine Yarmıf!' 
br. ba Hbepledir ki tahkikat 
ftlne ehemmiyet verilmlftlr. 

lfln l9lnde it Var 
Ôğrendijimize gire, yek6na 

18 bin lira gibi mühim bir para
ya bulan ihtilb itinin kOçllk me
murlar tarafından bqardamıyaca
j'ı umumi bir kanaat halindedir. 
Bu itte daha nllfuzlu ıahılyetı .. 
rln de rol almıt olmaları kunetle 
muhtemel görllnmektedir. Hatta 
ortaya timdiden baZ1 iılmler de 
atılmaktadır. Fakat bu cihet 
ancak tahkikat ile teablt edilece
ii içindir ki kat'ı neticeye kadar 
ııla bir ketumiyet muhaf azaaa 
lwm gelmektedİt'. 

Seri HalJnd• 8ullaUmal 
Çok gariptir ki Şark Demir

yolları idaresinde beı aeoe içinde 
muhtelif ibtilia Ye ıuiiıtimal 
bldiselerl teıbit edilmiıtir. 

Birinci •uiiıtimal yiue ihtilAı 
teklinde olmuı ve Balurk8y bilet 
fiıeainde cereyan etmiıtlr. O 
zaman yapılan bir ihbar Ozerine 
tirket BakırkGy bilet memuruna 
derhal iıten el çektk-mlt. tahki· 
kat y'apbrmlf •e bilet hlaılltm• 
dan 12 bin lira kadar bir para
nın çal ndığı anlatılmıştır. 

ikinci 8ullatlmal 
Yine ıon bq aeno içinde 

i"-inci ibtilAı bidiaesi UzunköprD 
iıtuiyonunda cereyan etmiştir. 
Bu bldise para nakliyata yapa-
lıtken mühim bir mikdar paranın 
ottadan kayl>olmaaı 9ekliode vu
kubulmuı ve tıç memur maznun 
• fatile mahkemeye verilmiştir. 
Esrarenlfİz bir tekilde kaybolan 
paranın mikdarı tamam yirmi 
bin liradır. Bu hldiıeye ait mu-
hakeme henlls bitmemiıtir. Yal
nı• ...-snun memurlar itlerinden 
çıkarılattar. 

0911nca HAdl•• 
Yia• Şark DemiryoUar, lda-

reainiı:a eoa •eneler sarfında yg. 

kubulan yolsuzluk bldiaeal, da. 
btHOn tafailatiJe anlatbfım11 Sir
keci Glfeaindekl ihtillı hldlle
lidir. Şirket- erklaıaın ruml 
beyanatına gire, lhdlll edllea 
paranın miktarı 15 bin Uradar 
Ye bu hldiaeain munualan da 
Suat Ye Kadri Be1lerdlr. 

Hazinenin Hakki Aram,w 
Bize Yerilen mal6mata ıln 

flrket aeıdindeld hllk6met koml
ıeri aon ihtilll hldiaelindı bazl. 
aeye ait hakkın kaybolmama11na 
dikkat etmekte Ye derinden d .. 
rlne tahkikat yapmaktadar. Koml
aer Nuri Bey bu hu•usta bbe 
ıu taf ıilAh vermiftln 
• .. - Y ecll sekia aene eneUne 
kadar yolculardan alınan bilet Ye 
kartlar lıtuiyon, me•ki ve ma 
aomaralarile tasnif edilir Ye ba 
auretle istaaiyonlann hesaplan 
eaaab ıurette tetkik olunurdu. Bu 
uaftl niçin Ye kimin kararile kal
dırJlm ıthr. Kumpanya tarfındaa 
hükftmete verilen memur ye mDs
tabdenıin listeıinde iamine tesa• 
dOf edilmiyen bir memura mDhlm 
yazifeler werilmiıtlr. Me1ell ba 
memur bilet matbaaaına nezaretçi 
olarak tayin edilmiıtir. Fakat 
niçin? Baıdan kartlar bilet mat
baıında kayrth olduğu halde gl
ıede bulıınan ayniyat defterinin 
esaı edilmeal doğra olabilir mi? 

İdarenin mtlf ettiıleri bu ...U.. 
timali niçin daha evvelce ajre
nememişlerdir ? 

BugDokll auliatimal idal'e m .. 
murlarından Asım Bey tarafından 
teıadUfen meydana çakarılm1ft1r. 
Bu İf le bazs mllf ettiılerin lraba
bati yok mudur ? " 

Şirket MUdUrU Diyor ki 
Şirket Mlldtlrü Mösy6 Paskal 

taraf.odan gazetelere ıu mal6mat 
verilmlıtin 

" - Cem· an 15,000 liralak 
abonenıan da kartlarile bir miktar 
pıra kıybolmUftur. Tahkikat Y• 

takibat yapalmaSI için tarafılllUt
dan iatida ile Adliye.1• m&racaat 
edilmif " iki ıife ..... na ltt .. 
ç kar lmlfbr. " 
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Kıırlln a.lm "• adrffl 

AH Ôsmaa, PehllYU er 
lu, Eskl9ahlr 
Milnlr, Glst•SMs tramYaJ' 
eaddeal, lamlr 
Nurettin, Hatip uCS.. ear
raf, Kayaerl 
Ahmet N-9,. O..t ••i .. 
uıı, Eık.lfeblr 
Bekh Sdllı. nbık icra 
.. muru-, ı1ta1Mr1 
Xu dıı1, Mkl .... ı1tm, 
Ankara 
Saadet, imaret • alaal:..ı, 
Ankara 
Mirat, Eakltehlr Ap C..a 
uaaıodao llhaml 8. reflkaaı 
Raılm, Ortamektep ~ 
u1ak 
Tevfik, e'lllT'an atlhreYlya. 
d~J• mamuru. 

Cad.. Calall Cals Cali 

ulu 101 • kit 7ollu 7durma 

7apma• 
cık 

701 bllpls •otru an•~n 

aralı" bllııt•I• WJrıaa ~llJI• 

J01 bll.WW apıhna 7alaaca ... ,. 
• ,.oı wı,w. OlablUr J'•pma· 

cık 
111f yo bl1gtıl1. 

ltl•k ... ~ .. 

afJtrdlm kof 

u1o 701 bng1ıl1. 

J•pma• 
ak 

8:11Uıı: 

d8nek 

Camit 

d011ulr 

katı 

öll 

.... kit 

donuk 

don 

donuk 

don 

donmuı 

Canip 

711n 

7amaç 

,. .. 
yan 

ra• 

Ca1uı 

koğcu 

size& 

lulaı 

.. kla· 
oaulan 
a9brı 

Culbe 

çekim 

çekm• 

Uıı:One 

çekmek 

çekim .... 

Cu.lp Cebir Cephe 

duru aor 7ht•• 

çek•• ella 

çekici aorlama aha 

kendine...._. 8a 
çeken .. .. .... 
çekici rlamak JH 

alın 

Cerrah 

, ... 
ara ha

Joa 
7arae1 

ara .,._ 
kaa 

tımarcı 

kanlııça 
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değiştirdik. KariJerimizdr.n aşnğıda gördükleri iiç listeyi enelce olduğu gibi doldurarak ve yapıştırılmamış 
sarf içinde göndermeleri11i rica ederiz. Zarf yapıştırılrnıyacağt için bir kuruşluk pul kafidir. 

Kartla lemi ft ..... 
Kartla .... " ...... arapça 

ıMSdar 

ibra laa içtihat idare iddia 1 Lo·· Lhak 1 ihale ibda• lhru 

ibra icra içtihat iddia ı .... idrak ...... lhru 

kaal ltta içtihat idare iman idrak ihale fhdH haraa 

Numara: 10 

Kath ,... •app L Lft 
•• adrell .Ualet kaue9'at ... ly 

kadit k•fllı kafiye kaide klt•at lıamnı ka•u• 

Kanin lem 1 arapça 
,,. .._1 .ası~ kabahat abfll) kafıla llaflye kaide kltnet llamff kanun 

·~ , ...... , '""'•t·hu• ,.,, .... . .... -•••• .... ,. •·••• 
ÖzUr Dllerlz ı Dil Tetk1k Coıniyetintn lıergfln nrmokte olduğu yeni 
cıb Ut yalın~ birinci aayfam1r.a dere•dtlmtı, liııte halinde tutibine 
bagUn Ud ıtıolak lbteyi bırde ne9redlyorn 

ıöılor e' vtılki gon pek geç geldiği 
imkA.n buhın ınıunı9tı. Binaenaleyh 

Satıhk Otomobil Buakı•m 21,3od. s!İıtff.~:t:"sıı Yeni Cildiniz 
Ankarada taksi ~~'_"k çalıpa AYN AROZ llmıııqııııı Beyaz, taze, yumuşak 
aı kullanılmış beı kıfılık Şewole U 

~::e:~· .. ~ir ~~::~:d=atıl~:;; KA Ol s 1 lllJI 
uıta ıarajma müracaatları. Mu .. m ,,•Talebe 

Ulllllll l.tanbul 5 inci icra M•· 
muPlulunden. Bıı.ba .ık de Kulell 
UyOode mukim llehmet Asım beyJn 
urraf Ovakimden i!tikraz ey' e<liğl 
(lK)O) liraya mukabıl 111hdeılne "elaen 
metrug Cıhangirde tıskf tu uk: ç k uıuı 
i n yeni tavuk 1oku9u 20 No. lı 
126,60 metre terlJiinden ibaret Ye 
mecıouuna (2237) Ura kıymet talı nın 
edilen maa bahçe bir lıap köhne ah· 
t•P hanenin Dç hl o Wbarile iki h il· 
ıeel üytntn •efatı heubile v:ırlıl 

mlnllatlreel &e•eı ıt madam Sofinin 
tomlildaden alacaklı Şakir Bey tale-
ibUe açık arttırma suutllo utılığa çı· 
tarılunftl ve ıartııameel 9· 4 • 9 ~S ta· 
rlhtnd'ln ttibarf'n dt.tremfzde herkHln 
,;G~bileoej'l ıni!naılp bir mahaJle 
bırai.ılacaktır. 

Blrlnot arttlra•a 90-4'"'.)33 tarih'rıı 

•Gıadif ,aıar gUnfl taıı.t 14 tea 17 ye 
lı:adar dairemiıde açılı: a•ttırma ıure-
tl&e utılacakttr. Arttırınaya iftiralı 
ifa t11uıeti nıubamminetıiD Y. 7 
bu~ulı: aiıbetiade ptıy akçeeini •·Üf" 
teriler getireceklerdir. Halı.Jarı tapa 
ıielllerUe ıabit olmıyan tpoteJ,U ala· 
eakhlarla diğer alAkadarlarııı ,,e trti· 
fak •e ya ayni 'bak uhiplıri bu bak
lannı •e falı '" meearıfe alt olan id
dtalaruu rnın tarihinden itibaren 10 
ıoo urlrncla f:Hakı uıUıblıeJırtıe bil· 
dirmelert lb.ınıdır. Akıi tar.kdirde tapo 
ıleılJ rile eabU •lınıyaolar Htıı bede
linin payla,muındllll bariç kalırlar. 

AlAkaJaranııa rııfılga fora ve mu 
lı.anuıı:an11u 119 unr. ı maddeıtne tn• 
ftkJ hareht etmeleri lh11ndır, daha 
fatlı mal'fhut al rualı: l•ttyenleria 
~8918 1'o. il• .e1nartyet11nk• •• 
neeat 111111.ı.ti Hb .ı.nu. 

gecesi 

Be:rolJu A•k•rllk Şubealn· 
denı 

l - 9~ Nı "" culhtudc Hvke 
t~bt olan tıfrat a~ıda gGsterilmittir. 

A - 3 oı 3-6 ( dah ı ) 
piyadelerden 
olanlar. 

&1kı>rliğ ni 
dottumlu 

ynpmao11t 

B - En•ulce ~ kı" hlı.ıııetli olup 
197.d No. h kanun ile baklan reffe· 
dilen •e bir lım:uk &•nelik ııı Jf,, ay
rı1m19 oJAnlar. 

C - S'ô -~J27 dahil) d ğımla 
jandarma Y4S muJ.tka s ıııfına JU9'llup 

olup timdi re kadar •f1vked ;hııtyenler. 
D - Rodelt naktt nrın t -ve bu 

celpto hiamotlııe mnkatıil t edeli naktJ 
veree•\ılt.r. 

B - 316: 8 '4 (dahil \ ,1oJ•miu 
gayri Jaliı11 ukorlilt "t.ın.nııtl™' ( buo· 
}ar yenl adrMlerfoı b"r bafta ~udıııda 
fU~J• bild'reoeklerılir • 

ı - Beılel -.erecekler l t Niaan 
938 alı:pmına tadar 9ube1• a.ı IT&eaat 
tLIDelldlrler. 

8 - 816:3.'6 dahil) •bllyoLnam .. 
ıb k11a bir.metli olıı4> ı'mdlya kallat 
her ne euretle ohırıta olM&n .avke il· 
menaltler bu oelbe tabi old1lklarından 
bir bıı.ftı ~arfmda tutı.i)·• ınlra<>aatla 
adreılerinl te1lılt eltırec k.1erdir. 

4 - Bu ınkt talı• oltatt uıaıtJreU 

Jtauu•17eai olmakıı:ıuı fUbtıff! ın tra· 
eaat etml7tnl4lt halkında mt1kelt.fl· 
1.U u11•riJe kaıuuuıuua ce~ kıt-

B"r m lteba881110 eu 
reçl't@ıinl tecrllbe 

ed ni-ı. 

Cildin ılyah be
•eklerlni çirkin 
kabareıklarını 

lillni• · 
J<eıfiyat ..e t.er•"klyatı ahtrı halt 

bazırda her llıdı•a .. &er* •• eolmuf 
clldlnııı bttyaılatmMı, yumatatmuı "Yt 

gOıell ttlrmMlnl mOınkııa kılmaktadır. 
Beyu (vai?'lll 111takant u kab11 JtDI 
Tokalon:.remi aniyen cilde nUfuz •e 
bu 1111re1ıe gudedat tabarrütatını teıllla 
mliua...lt m ... mat& &ek.U •• ılyab tt.a
ler\4 b.raıuklaklan isale eder. En kan 
cUtltri tuelt•cllrlr. l'ajtı n parlak 
ı.lr c. ld u lurmısılığını gi~rtr. BergOn 
muntaı.ılmZ' 1 katlanıldığı takdir\'e temi· 
nthdır. B ı tuıyas yeıı1 Tokalon 
ttre1ftl ôlldt o der~ce ga.yrlkabili tarif 
bfr güsellik -.e tuellk ••rlr ki •nan•• 
baıka aaretle wmlnl (&.Jrl •luıkUısclür. 

auadaki ııuı.ddel wahıuauı tatbik 
edthıcektlr. 

6 - Uk "! ıklama)an 7apıl~kı. 
ol•• 3 :9 dot•mhı efrMlıa ela tı ı.a-tlb-
dt>n it lıartıu yoklamaLnrna ı iha) et 
•e.rl m ftir. R" yoklaBaalara May11 
9aJ t6 teıa .. r h:ltl:ınaeakı". 

fil = 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. « 

Size Tabiatinizi 
4r 

Sögligelim e•· 

42 OJenı H. Zeki ve müstehzi
dir. Neş'esini 
nadiren zayi 
eder, arkada,. 
ları arasında 

fazla konut 
mak. tefevvuk 
edici tavur ve 
vaziyetler al
mak ister. Baş· 

kalarını tabi 
olmaktan zf. 

vade arkadqların kendisine tAbt 
kılar, tavru hareletl~ri sıkıcı de
~ildir. Arkadaşları tarafından ae
vilir ve aranır, \'e becerikli tanı· 

lır. Sevgi hislerini kolaylıkla iz. 
har etmez, lakayt ve müstağni 

36 N. E. A B. (Fotoğraf· ı n d •· 
cini i temİJOr.) Gösterişi sever, 
kendisine ehemmi .. eti mah· usa \e
rilmesini İster, \C ÇOk §eyler bilen 
bir alim tanile konuşur, ı..<>ndi i
ni büyük görür ve beyenir. Kü
çük §C} leri büyültür, izzeti nefiı 
mesele i yapar. Ve büyük ~ey1ere 
ne kadar kızar a küçük teylere dt 
o kadar kızar. 

-======================-
davranır. Muhitinde cereyan eden 
hadiselere karşı zeka ve tecessil
ıünü i timal eder. Çabuk görOr 
ve i,.itir. Tahakküme gelemez, 
söz altında kalmak istemez, mtıo 
kabeleye temayül eder. Giydiğini 
yakı~tırır. Heyecan veren maco. 
ralardan hazzeder, 

Maliye Vekaletinden: 
14/12 932 tıtrlh Ye 2094 numaralı kanua muciblace ha11L 

Fe•zipaıa • Diyarbekir demlrJolunun Şefkatli lıtaıiyonundan aonra 
olan luımmın lnıa11na tahılı edilmek tlrere yapılacak 12.000.000 
liralık iıtikraıın "A,, tertibini teıldl eden 4.000.000 llrabk kıımlDID 
kayıt muameleaine 1 niaan 933 te l)qlanacak •• ba mDdd.t bir a1 
de•am ederek 30 niaan 933 alqamı bitecektir . 

1 - Bu iıtlkraı llç mllnri tertipte •• beheri ylrml,.r liralılr 
itibari kıymette bamiliae muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki Jtb bine kadar DUJDarayı tqıyacakbr. 

3 - Ba itibarla tam tahYll altmıı lira itibari kıymetinde olup 
bunm için her terUbe ait Jlnal liralık tala.ti tam tahYilln Oçte 
birini tem.U eder n lkramiJel•• de • Dlıbette lttirak hak
kım •erir. 

4 - Bu defa kayıt muamelellne bqlaua .. A,, tertibine alt taJa. 
vlllerin ihraç fiatl yllzde dokaaa beı olarak taıblt edilmiftir. Yani 
yirmi liralık bir tahvil bu mOddet zarfına OD dokuz liraya ntılacakbr, 

5 - lıtikrazın faizi 0o 5 tir. Bunun lciD her tahvil bir lira kıy· 
metinde yirmi kuponu tqıyacaktar. 

6 - Faizden b .. ka MDede dd defa 16 allan Ye 16 teırinl
enel tarihlerinde yapılacak kefidelerde kazanan num.,alara aşaj1. 
da yasılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Tlirk liran beberlae 
1 30 000 
1 15 000 
3 3 000 
6 909 

289 120 -300 

Yekb TDrk llraaı 
30 000 
15 000 
9 000 
5 454 

34 680 

94 134 

Yukarda 1azılı miktarlar tam tabYil üzerinden hesap ye tesbft 
edilmiı olup nuroaraıına ikramiye iaabet edecek tertiplerden her 
birine Oçte biri tem edilecektir. 

.. Alta ayda bir yapılacak k91ideler nelicui tevzi odilecek iıbu 
ikramiye miktarlarının ne ıuretle hesap Ye teıpit edilmiı olduğu 
aynca brotllr halinde yapılan nepiyatJa hah edilmiıtir. Bu broşl\r
lerin kayit muamelesini yapan ~nkaludan talep edilmeaL,, 

7 - Faiz ve ikramiyeler ba iıtikruın tamamen itfaııaa kadar 
her ttirlil reıim •• yergilerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri rami de,air •• milesaeıelerce bu-
80.ı idare ye belediyelerce yapdae&k mllzayede, mllnakaaa •e mu
kavelelt=rde teminat olarak itibari kıymetleri Oıerinden baıa bq 
kabul edilir. Bundan bsıka hazinece aahlmıı ve satılacak olan 
mWI emllk bedellertnba ldenmeıinde de baıabat alınır. 

Kayit maamelltı: 
9 - Kayıt mua•elal Tlrkly• Cumhuriyeti Merkez Bankaıı ile 

Ziraat 1ı n Emlak Baakalannın merkH •e tubel•l tarafından hu 
tarafta icra edilecektir. Ba bankalardan baıka Lıt.bulda Oımanlı, 
Amerikan lkiıprea, Do1p Bank, Doyçe Oryut Bank. Banko 
di Roma Felemenk Bahri Sefil Baakalarile aynca Ha. edilecek 
cllter bankalar tarafıadaa da lc:ra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak •A,. tertibin• alt key1t muameleti 
için o dokus liranın petian tediyesi mukabilinde yukarda yazılı 
bankalar tarafından tahYilleria ualları yerine pçarek lzuk JİD• 
ha•iline malıarrer Jirml UraLk ... akbt ..Ubu ...il..lrtir. 

11 - lluYakkat makbudana -llarlle ne .... detiftirilecetf 
aynca ilin edilecektir. - -

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnameıln• " olmunealae temkan ( 18-J-933) Camartul 

1naı takula eaba aluaacağı eYYelce llln oluna• ( 10.000) ,arda 
yatlı lı•na'Yiç•J• eit prtnam.de ahir• baza taclillt eClileif elwaa 
mebni muk6r kana~eleria 1eni tartaa.. alakhu ...._.. ,... 
pılacak paurbtı { 15-4-933) cumart..ı shfto• talik ol••*ll•· 

Taliplerin o aıln Aat t 15) ta Galatada MUbaJU K.emleJow 
mftracaadan. ( T) 
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KURBAN BAYBAMINDA çolak 
sevindirmenin 
baldaml 

ve çocajama 
yoluna 

Bu yolu size de 
söyliyebillriın: 

Bir fırsat bulup MAHMUTPAŞA yokuşundan 
ıeçiniı, yukanya kadar çıkmağa lüzum yok 1 

Yokuıun baıJangıcanda ıol kolda bir 
leyba görecekıiniı: 

Ngzoo 
Buraya giriniz, mağazanın ismi 

''UCUZ MALLAR PAZARI,, 
dır amma bu isim yanlışhr 1 

Burada 1 metro bile ucuz 
mal bulunmaz, Bilakis: 

·Dünyanın 
mallarının 

satıldığı ger 

en pahalı 
en ucuz 
burasıdır,, 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 
Kura Ankara'da iŞ BANKASI merkezinde 

noter huzurunda çekilece~<tir: 
Birinci mUkAfat 750 Lira 
ikinci ,. 250 .. 
10 kiıiye ( 100 erden ) 1000 ,, 
10 kiıiye ( 60 ıerdeo) 500 .. 
Yerilecektir. 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
şubelerindeki kumbara sa
hiplerinin isim ve numara
ları Ankaraya gönderilmiştir 

~' 

TtiRKİY~ İS BANKASI 

' 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Halkevl Konferaneları 

Iatanbul Halk-.vi Reisliğinden• 28 

mart pe11embı gUnU saat (17)de Ressam 
Nt\zml Ziya Bey tarafından ( ReHam 

hoca Ali Rıza Bey) hakkında bir ko~ 
feranı verilecektir. Herkeı gelebilir. 

1. - Musluk Valf ve mlltemmlmah 
2. - .. 26,, kalem elektrik levazımı, 

Dlyarıbekir fabrikaıı için taka11tz alınacak olan bu f eyazımı 
yermek istiyenlerin listeleri g&rdUkten sonra pazarlığa ittirak et• 
mek ftzere o/e 7,5 teminatlannı hlmilen "17-4-933,, pazartesi gfinO 
aaat "15,, te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. "M,, Bu milnaaebetle Halkevlofn alt 

GUzel San'allar Blrıııı Mim .. 
rl Şube•lndan. 2.9 • S - 933 Çartam· 
ba günU Avrupada tetkikattan dOııtn 
arlcadaflar terefint All.y KötUııde 
ııı:ıt 18 da bir 0•1 tertf:> edllmfttfr. 

Son Po ... MatllNeı 

Sahibi ı All Ekre• 

Ne1rf 1at MGdGril ı Halli Lltft 

kattaki Balonunda bir aergl tertip 

edllmlt ve üstadın yüz elliye yakın 
eıerl iethlr- edllmlıtir. Sergi 8 Nlaana 
kadar herga.n straret tdllebUlr. Du· 
bull • r.:oktu. 

Mart za 

T~ıması daha kolay 
ve temizdir. 

lhttyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yen1 ambatai sizi kıymeti ol

mayan ba,ka mamullt almaktan 
korur.. ffi 
ASPiRiN © 

'20 ve '2 tabtetllk ambatlJlar içinde 
her yer<Je bulunuf'. 

HER YERDE ARAYINIZ 
lıtanbul 4 ilncll icra memurlu• 

pndan : Emniyet Sandığı namı• 
na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı ( 2121 ) lira kıymeti mu
bammeneli Cumarteıl pazarında 
Akıemaettin Maballeıinde Çu
kurçetme ıokağmda eıld 63 c .. 
dit 83 numaralarla murakkam 
klrgir bir bap hanenin tamamı 
açık artbrmaya konmuı olup 
ıartnamenin 20 Mart 1933 tarihin
den itibaren dairemizde herkeı 
tarafından görUlebileceil gibi 
1 Mayıs 1933 tarihine mnsadif Pa
zarteai gftntı saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Artbrma bedeli 
rnubammen kıymetinin yOıde yet-
miı betini bulmadığı takdirde 
en ıon arttıranın taabbtıdll baki 
kalmaknzere 16Mayıal933 tarihine 
milaadif Sal! gllnll yine n· 
at 14 den 16 ya kadar dairemiz
de yapılacak olan artbrmaımda 
gayrı menkul en çok arttırana 
ihale edileceğinden taliplerin mu
hammen kıymetin yUzde yedi bu
çuğu niabetinde pey akçesini 
veya millJ bir bankanın teminat 
mektubunu hlmil . bulunmaları 
IAzımdır. Müterakim Yergiler ile 
•aklf icare1l ye Belediyeye ait 
tenvirat •• tanzifat rtııumlan 
mDıteriye aittir. 2004 numaralı 
icra ye ifllı kanununun ( 126) ancı 
maddesinin dördUncD fıkraıına 
tevfikan bu gayrımenkul Dzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer all
kadaranın ve irtifak kakkı sahip
lerinin bu haklarını Ye hususile 
faiz vô meaarif e dair olan iddia
larını, ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mllıbite
lerile bildirmeleri, aksi halde 
hakları tapu ıicillerile ıa
bit olmadıkça aatıı bedelinin pay
laımaıındnn hariç kalacakları ci· 
betle allkadaramn iıbu madde
nin mezk4r fıkraaına ıöre hare
ket etmeleri Ye daha fazla ma• 
14mat almak iltlyenlerin 1932· 1938 
doıya numaruile mlracaatl.,a 

latanbul 4 llncll icra Memur
luğundan : Emniyet Sandıiı na
mına birlnd derecede ipotekli 
olup tamamı 3430 lira kıymeti 
muhammenell Bllyllkadada Ka
ranfil mahallesinde Karanfil 1o

kağında eski ve yeni 27 numa
ralarla murakkam maa bahçe 
ahıap bir hanenin tamama açık 
arttırmaya konmuı olop ıartna• 
menin 20-3-933 tarihlndea itiba
ren dairemizde herke1 tsrafandan 
görlllebileceği gibi 26-4-933 ta
rihine mnaadif Çarıamba gllnD 
ıaat 14 den 16 ya kadar daire
mizde aç k arttırma ile utıla-
caktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetinin ytızde y•tmiı be
tini bulmadığı takdirde en son 
arttaranın taahhlldU baki kalmak 
llzere 11·5-933 tarihine mllladif 
Perıembe gllnll yine aaat 14 dea 
16 ya kadar dairemizde yapıla
cak olan arttırmasında gayrımea
kul en çok artbrana ihale edile
ceğinden taliplerin mubammea 
kıymotin yllzde yedi buçup 
niıbetinde pey akçesini veya mil
li bir Bankanın teminat mektu· 
bunu blmil bulunmalan llzımdır. 
Mllterakim vergiler ile vakıf ica• 
reıi ve belediyeye ait tenYirat 
Ye tanzifat rOıumları mOtterl
y• elttir. 2004 numarah icra 
ve lflla kanununun ( 126) lacı 
maddeainın dördllncO fıkraıına 
teyfikan bu gayrımankul nzerinde 
ipotekli alacaklılar il• diğer ali· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu baklanm ve huıuıile 
faiı ve masarife dair olan iddia• 
larını, ilAn tarihinderi itibaren 
yirmi gOn içinde evrakı mUsbit .. 
lerile bildirmeleri aksi halde hak• 
ları tapu ıiclllerile sabit olmadık• 
ça satış bedelinin paylqmaıından 
hariç kalacakları cihetle allka
dararun iıbu maddenin meıkilr 
fıkrasına a&re hareket ebneleri 
ve daha fazla malümat almak 
lıtiyenlerin 932-1965 doı1a nu-


